
ROMANIA 

JUDETUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL GAUJANI 

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea numărului si a cuantumului burselor ce se acordă elevilor 

din învătământul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile Scolii cu 

clasele I-VIII „Draghici Davila” Gaujani 

 

           Consiliul Local Gaujani, 

  Avand in vedere: 

 -adresa Scolii cu clasele I-VIII „Draghici Davila” Gaujani nr.55/27.01.2012; 

-expunerea de motive nr.1545/26.01.2012 intocmita de primarul comunei Gaujani; 

-raportul nr.1546/26.01.2012 intocmit de referent Barascu Niculina; 

-rapoartele comisiilor de specialitate nr.1662, nr.1663 si nr.1664 din 30.01.2012; 

-prevederile art.105, alin.2, lit.d, din Legea educatiei nationale nr.1/ 2011, modificata si 

completata; 

-prevederile art.3, art.4, din Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

-prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pc.1, din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicată, modificata si completata; 

In temeiul art.45, alin.1, art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicată, modificata si completata; 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art.1.-(1)Se aprobă pentru eleviii din învătământul preuniversitar de stat care 

frecventeaza cursurile Scolii cu clasele I-VIII „Draghici Davila” Gaujani un numar de 

sapte burse, după cum urmează :  

- doua burse de studiu; 

- cinci burse de ajutor social. 
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(2)Bursele de studiu se vor acorda pe perioada cursurilor scolare din anul 2012, 

pana la inceperea vacantei de vara. 

Bursele de ajutor social se vor acorda si pe perioada vacantelor scolare, daca elevii care 

le primesc vor indeplini prevederile art.19 din Ordinul MECTS nr.5576/2011 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat. 

(3)Cuantumul unei burse va fi de 40 lei lunar. 

 Art.2.-Suma totala pentru aceste burse, respectiv 2080 lei va fi cuprinsă în bugetul 

Consiliului Local Gaujani pentru anul 2012 in contul 24650259- cheltuieli materiale 

invatamant. 

 Art.3.-Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul 

comunei Gaujani si de compartimentul contabilitate. 

 Art.4.- Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare institutiilor si 

persoanelor interesate si va asigura afisarea ei la sediul primariei si pe site-ul 

www.primariagaujani.ro. 

 

PRESEDINTE     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

DE SEDINTA            SECRETAR 

 

MUSCA STEFAN               DUNARE AURICA 
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