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JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL 
HOTARARE 

· p obarea numarului burselor fil cuantumul acestora pentru elevii Liceului Tehnologic 
"Carol I" Valea Doftanei, in anul fiCOlar 2020-2021 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand 

adresa nr. 12465 din 19.10.2020 a Liceului Tehnologic Carol I, cu privire la propunerile 
privind numarul estimat si cuantumul burselor aferente anului scalar 2020-2021 
Referatul nr. 14295/23.11 .2020, intocmit de catre sef birou contabilitate, dna Maria 
Rijnoveanu 

Avand in vedere prevederile Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii Tineretului ~i Sportului nr. 
5576/2011, Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului nr. 3470/2012 si Ordinul MEN 
nr. 5085/2019 

Tinand cont de art. 3 ~i art. 4 din anexa 1 - criterii generale de acordare a burselor elevilor din 
invatamantul preuniversitar de stat aprobata cu O.M.E.C.T.S nr. 5576/2011 

In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(7) lit. a); art.133, alin .(1), art.136 alin .(1), art.139, 
alin.(1) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, 

HOTARA~TE: 

Art.1. Pentru anul ~colar 2020-2021, se aproba acordarea urmatoarelor burse pentru elevii 
Liceului Tehnologic "Carol I" Valea Doftanei: 

a) - 145 burse de merit in invatamantul gimnazial, liceal si profesional-dual 
b) - 50 burse de ajutor social. 
Art.2. Se aproba urmatoarele cuantumuri ale burselor acordate: 
a)-burse de merit- 150 lei/luna; 
b)- burse de ajutor social-80 lei/luna. 
Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Valea Doftanel, prin 

aparatul de specialitate. 
Art. 3. Prezenta hotarflre se comunica, prin grija secretarului general al comunei Valea Doftanei, 

in termenul prevazut de lege: 
lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Biroului Financiar contabil; 
Liceului Tehnologic Carol I Valea Doftanei; 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 
Dosar ~edinta; 
Dosar Hotarari 

Prezenta hotarare a fost adoptata astfel 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 13 
Voturi pentru 12 
Voturi impotriva 0 
Abtineri 1 

Nr. ~ din 27.11.2020 

Contrasemneaza: 
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