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HOTĂRÂRE 

privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar 
de stat din comuna Răscăeți  pentru anul școlar 2021 – 2022 

 
 

Având în vedere:  
 
- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Răscăeți și referatul de aprobare cu 

nr.190/29.11.2021;                                                                                 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Răscăeți; 
- prevederile art. 82, art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile și completările ulterioare,  
- prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 

5576/2011 privind ,,Criteriile generale de acordare a burselor elevilor” din învăţământul 
preuniversitar de stat; 

- prevederile 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; 

- prevederile art. 129, alin. 1, alin. 4 si alin. 7, lit. a, din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul Administrativ cu modificarile și completările ulterioare, 

 
În temeiul prevederilor art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă cuantumul burselor pentru elevii din instituțiile de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Răscăeți, pentru anul școlar 2021 - 2022, după cum urmează:  

1) Burse de performanţă: - cuantumul unei burse de performanţă - 150 lei;  
2) Burse de merit: - cuantumul unei burse de merit - 130 lei;  
3) Burse de studiu: - cuantumul unei burse de studiu - 110 lei;  
4) Burse de ajutor social: - cuantumul unei burse de ajutor social - 100 lei.  
Art.2 Diferența dintre sumele primite și valoarea totală a burselor se va suporta din 

bugetul local al comunei Răcăeți. 
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Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul prin Biroul 
contabilitate-achiziții. 

Art. 4 Prezenta hotărâre, se comunica în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general comunei, tuturor celor interesați.                                                                                  
                                                    
                                              

        
PRESEDINTE DE SEDINTA 
         CONSILIER, 
       Mariean FÎLEA                               

  CONTRASEMNEAZĂ, 
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     Emisă la Răscăeți 
     Astăzi, 17.12.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


