
Judeţul Vâlcea     

Comuna Pausesti 

Consiliul local          

       

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr. 65 

Privitor la :  aprobarea numărului și cuantumului burselor 

școlare acordate elevilor Școlii Gimnaziale Păușești – Otăsău 

 pentru anul școlar 2022 – 2023 

 

 

Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară 

în data de 29.11.2022, la care participă un număr de … consilieri din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin H.C.L. nr.61/2022, domnul  consilier Nedelcu Constantin-

Claudiu a fost ales preşedinte de şedinţă; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub  

nr.7370/22.11.2022; 

 - raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.7404/23.11.2022, 

prin care se propune aprobarea  numărului și cuantumului burselor școlare acordate 

elevilor Școlii Gimnaziale Păușești – Otăsău pentru anul școlar 2021 – 2022; 

 - adresa și nota de fundamentare a Școlii Gimnaziale Păușești-Otăsău, 

nr.1281/21.11.2022, prin care se solicită aprobarea numărului și cuantumul burselor 

școlare acordate elevilor Școlii Gimnaziale Păușești – Otăsău pentru anul școlar 2022 

– 2023; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului  de hotărâre, întocmit de secretarul 

general al comunei; 

-  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 

În conformitate cu prevederile: 

- art.9 alin.(7), art.82 alin.(1), (2) și (3), precum și ale art.105 alin.(2), lit. d) din 

Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

nr.5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârii Guvernului nr.1094/06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim 

al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din 

invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2022-

2023; 

- art.129 alin.(2), lit. d), alin.(7), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. a), art.196, alin.(1), lit. a) din  O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 



 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art.1. Se aprobă numărul de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale 

Păușești – Otăsău, comuna Păușești, anul școlar 2022 – 2023, după cum urmează: 

- Burse de performanță: 1; 

- Burse de merit: 22; 

- Burse de studiu:  19   ; 

- Burse de ajutor social: 9     . 

Art.2. Se aprobă cuantumul burselor școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale 

Păușești – Otăsău, comuna Păușești, anul școlar 2022 – 2023, după cum urmează: 

- 500 lei, pentru bursa de performanță; 

- 200 lei, pentru bursa de merit; 

- 150 lei, pentru bursa de studiu; 

- 200 lei, pentru bursa de ajutor social. 

          Art.3. Bursele se acorda în fiecare an scolar, pe perioada cursurilor școlare, 

inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii evaluarii nationale de catre absolventii clasei 

a VIII-a. Bursele nu se acorda pe perioada vacantelor scolare, cu exceptia cazurilor 

mentionate la art. 18 din Ordinul nr.5870/2021. 

Art.4.Bursele se asigura de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe 

valoare adăugată și din bugetul local al comunei Păușești. 

          Art.5. Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor 

bănești aferente burselor școlare revine Consiliului de Administrație al Școlii 

Gimnaziale Păușești-Otăsău, județul Vâlcea, care va stabili criteriile specifice de 

acordare a burselor, în limitele fondurilor repartizate si în raport cu integralitatea 

efectuării de către elevi a activităților școlare. 

 Art.6. Primarul comunei Păușești şi compartimentul de specialitate vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.7.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, 

primarului comunei Păușești, si va fi adusa la cunoştinţa publica prin afişare și 

publicare în Monitorul Oficial Local. 

 

                                                                                  Păușești: 22.11.2022 

 

 

 

 

               Iniţiator, 

                  Primar,               Contrasemnează pentru legalitate,      

           Cătălin AVAN                        Secretar general comună  

                     Daniela PĂLOIU 

 

 



 

 

 
 


