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RAPORT DE SPECIALITATE  

al Proiectului de Hotărâre privind aprobarea număr şi cuantum burse şcolare 

 
 

 Proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea numărului şi cuantumului burse şcolare 

acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Miceşti, judeţul Argeş, în anul 

şcolar 2020-2021, semestrul II.    

Proiectul de hotărâre are următoarele temeiuri:  

Proiectul de hotărâre are următoarele temeiuri:  

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de 

merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat cu 

frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021; 

- Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 

de stat;  

- Art. 129, alin. (2), lit. b) şi d) coroborat cu alin. (4), lit. a) şi alin. (7), lit. a)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 139, alin. (3), lit. a), art. 154, alin. (1) și în temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. 

1,  lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Ca urmare a adresei  nr. 2142/27.07.2021 a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Comuna Miceşti- 

Judeţul Argeş precizăm numărul dosarelor de bursă aprobate pentru semestrul II, an şcolar 2020-

2021: 

- 11 burse de merit, în cuantum de 100 lei/lună pentru o perioadă de 5 luni – 5.500 LEI; 

- 124 burse de ajutor social, în cuantum de 100 lei/lună pentru o perioadă de 7 luni – 86. 800 

LEI;  

Întocmit, 

Compartimentul Financiar-Contabiliate 


