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PROIECT                                                                                                                      Avizat, 

                                                                                                                                  Secretar general, 

Judeţul Argeş                                                                                                   Greab Elena Cristina 

Consiliul Local Țițești 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din comuna Țițești 

 

Consiliul Local al comunei Țițești, judeţul Argeș, întrunit în şedinţă publică ordinară, 

având în vedere: 

- Referatul de aprobare al domnului primar, iniţiatorul proiectului; 

- Raportul de specialitate întocmit de către secretarul general al comunei 

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

-prevederile art.82, alin (1) – (6) din Legea nr.1/2011, legea educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- articolul unic din HG nr.1138/2022 , 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 2022-2023; 

- Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr.3505/31.03.2022, privind structura anului 

şcolar 2020-2021; 

- Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011, 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat; 

- prevederile art.129, alin (7), lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare  

În temeiul prevederilor art. 139 alin (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG  nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ. 

                                                  

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea și cuantumul burselor școlare elevilor din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din comuna Țițești, după cum urmează:  

 

- 10 de burse de merit – în cuantum de 200 lei/lună; 

- 40 burse de studiu – în cuantum de 150 lei/lună; 

- 190 de burse sociale – în cuantum de 200 lei/lună. 

 

 Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumelor necesare pentru acoperirea 

cheltuielilor cu plata burselor școlare menționate la art. 1. 

Art. 3. Stabilirea beneficiarilor burselor se va face de către unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din comuna Țițești cu respectarea criteriilor și a procedurii de acordare 

stabilită conform legilației în vigoare. 

           Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei, 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Țițești și Instituției Prefectului – 

Județul Argeș pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR 

SAVU GHEORGHE 


