
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFT ANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ARA RE 
rivire la aprobarea numarului burselor aferente semestrelor I si II si cuantumul acestora 

pentru elevii Liceului Tehnologic Carol I, Valea Doftanei in anul scolar 2021-2022 
Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 
- adresa nr. 2795/25.10.2021 a « Liceului Tehnologic Carol I», inregistrata la sediul primariei 

comunei Va lea Doftanei cu nr. 15250/27.10.2021 
-referatul de specialitate, nr. 15255/27.10.2021 , intocmit de catre Secretarul general al UAT 

Valea Doftanei , 
-referatul de aprobare lntocmit de catre di Lucian Vileford Costea-primarul Comunei Valea 

Doftanei, 
Avand in vedere prevederile: 
- Ordinului MECTS nr. 5576/2011 modificat prin Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii 

Tineretului ~i Sportului nr. 3470/2012 si Ordinul MEN 5085/2019 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat 

In temeiul art. 139, alin (1 ), art. 129 alin (1 ), alin (2) , lit. b, si art.197 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ 

HOTARA$TE: 
Art.1. Se aproba acordarea urmatoarelor burse pentru elevii Liceului Tehnologic "Carol I" Valea Doftanei: 

a) - 160 burse de merit in invatamantul gimnazial, liceal si profesional-dual 
b) - 50 burse de ajutor social. 

Art.2. Cuantumul propus pentru semestrul I, ANUL SCOLAR 2021-2022: 
a) 150 lei/luna pentru bursa merit 
b)100 lei/luna pentru bursa de ajutor social 

Art.3. Cuantumul propus pentru semestrul II , ANUL SCOLAR 2021-2022: 
a)200 lei/luna pentru bursa merit 
b)200 lei/luna pentru bursa de ajutor social 

Art4.Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de biroul contabilitate, salarizare si patrimoniu 
Art.5. Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului general al UAT Valea Doftanei, In termenul 
prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Biroul de achizitii si investitii publice 
Biroul de contabilitate, salarizare si patrimoniu 
Liceul Tehnologic Carol I Valea Doftanei 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prfl7Anti 13 
Voturi pentru Jl, 
Voturi impotriva 0 
Abtineri A 

Nd \ldin 28.10.2021 


