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HOTARARE 
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor școlare elevilor din                învățământul 

preuniversitar de stat ai Școlii gimnaziale ''FLORENTA ALBU'' Vâlcelele 

 

Consiliul local al comunei Valcelele  intrunit in sedinta ordinara de lucru 

 din data de 16.06.2021 

 

AVAND IN VEDERE: 

• Referatul de aprobare nr 1217/11.05.2021 al viceprimarului în calitate de inițiator; 

• Raportul de specialitate nr 1259/14.05.2021  întocmit de către secretarul general al 
comunei Vâlcelele; 

• Raportul   comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 2/08.06.2021  si 
procesul verbal al sedintei de lucru a comisiei nr 2/ 08.06.2021; 

• Adresa nr 225/05.05.2021 a Școlii gimnaziale ''FLORENTA ALBU'' Vâlcelele; 

• Art. 82, alin. (1- 3) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată 
prin Legea nr. 38/2019 din 17 ianuarie 2019; 

• Ordinul nr. 5085/2019 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

• H.G. nr.1064/2020 privind stabilirea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de 
studiu si de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se 
acorda in anul școlar 2020-2021; 

• Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

• Art. 129 alin. (7) lit. a) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 

•  În temeiul art. 159 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 
 

În temeiul art. 139 si  art 196 alin 1 lit  a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTARASTE: 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar ai Școlii gimnaziale ''FLORENTA ALBU'' Vâlcelele si Anexa care face parte 

integrantă la prezenta Hotărâre. 

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului, județului Călărași, Primarului, Școlii 

gimnaziale ''FLORENTA ALBU'' Vâlcelele, de către secretarul comunei Vâlcelele și va fi facută 

publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul www.primariavilcelele.ro . 

 Nr. 24                                                        Presedinte sedinta                                              Contrasemneaza 

 Adoptată la Valcelele                                Marin Dumitru                                              p. Secretar general                                        

 Astăzi 16.06.2021                                                                                                    Constantin George Catalin                            

 Cu un nr ........voturi pentru    

 Cu un nr........voturi impotriva 

 Cu un nr........abtineri 
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