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P R O I E C T  D E  H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

privind acordarea  burselor şcolare, pentru anul scolar 2022-2023, elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat  din comuna Petresti, judetul Dambovita 

 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

   AVAND IN VEDERE: 

-   referatul de aprobare al  primarului comunei Petresti, in calitatea sa de initiator, cu 

privire la acordarea  burselor şcolare, pentru anul scolar 2022-2023, elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat  din comuna Petresti, judetul Dambovita 

-    referatul de specialitate  intocmit de biroul contabilitate  

-   Raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Petresti 

- prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;  

- prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 

-Hotararea CA al Scolii Gimnaziale Petresti nr. 24/14.10.2022 

-  prevederile Ordinului nr.5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat 

- prevederile Ordinului nr.1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de 

performanta, de merit , de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar cu 

frecventa, care se acorda in anul scolar 2022-202, si pentru stabilirea termenelor de plata a acestora 

- prevederile  art.129 alin.(1) şi alin. (2), lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

     In temeiul art.196 alin.(1),lit.a) şi art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.57 privind Codul Administrativ. 

 

                                                                   PROPUNE: 

 

      Art.1.1 Se aprobă numarul burselor, precum si cuantumul acestora, ce se acorda in anul scolar 

2022-2023 pentru  elevii din învăţământul preuniversitar de stat  din comuna Petresti, judetul 

Dambovita, dupa cum urmeaza: 

 

 

Nr. crt Tipul Bursei Nr. beneficiari Cuantum 

(lei/elev/luna) 

1 Performanta - - 

2 Merit 14 300 

3 Studiu 22 150 

4 Sociala 97 200 

 

 

        Art.2 Bursele prevazute la art. 1 se platesc la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta.   



         Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga  compartimentul 

asistenta sociala si biroul contabilitate, din  cadrul Primariei comunei Petresti  

        Art. 4 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 

comunei Petresti; 

        Art. 5 Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului 

local primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării. 

 

 

 

 

 

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE,  

                                                                                         SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                       Zamfirescu Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


