
  

  

RROOMMÂÂNNIIAA  
JJUUDDEEŢŢUULL  PPRRAAHHOOVVAA  

CCOOMMUUNNAA   AADD UUNNAAŢŢ II   
CCC OOO NNN SSS III LLL III UUU LLL    LLL OOO CCC AAA LLL    

  
  

HH OO TT ĂĂ RR ÂÂ RR EE   
privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2019 – 2020  

elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian;  

       Având în vedere : 

       -  referatul de aprobare a Primarului comunei Adunați, județul Prahova privind aprobarea numărului și 
cuantumului burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2019 – 2020 elevilor din cadrul Școlii 
Gimnaziale Radu și Severa Novian; 

      -  adresa Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian nr.60 din 03.02.2020 prin care ni se comunică că   
s-au stabilit în Consiliul de Administrație criteriile de acordare, numărul de burse școlare și cuantumul 
acestora pentru anul școlar 2019 -2020; 

      - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 

      -  avizul favorabil al comisiei de specialitate programe de dezvoltare economică-socială, buget-finanţe, 
administrarea serviciului public şi privat al comunei,  agricultură,  gospodărie comunală,  ecologie şi 
protecţia mediului,  servicii a Consiliului Local Adunați; 

      - avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecţie copii, 
activităţi sportive şi agrement; 

      - avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii 
publice și drepturile cetățenilor; 

      În baza prevederilor :  

      -  82 alin. (1) și (2) și art. 105 alin. (2) lit. ”d” din Legea nr.1/ 2011 privind educaţia naţională, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

      - şi ale Ordinului MECTS nr. 5576/ 2011, modificat prin Ordinul nr. 3470/ 2012 privind aprobarea 
criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completărileulterioare; 

      - art.129 alin.(2) lit. d și alin. (7 ) lit. „a”, „d”, „e” şi „s”, alin.14 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu  modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul Legii art.139 alin.(1) și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare.   
 
                             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre:  
 
       Art.1.Se aprobă un număr total de 32 burse școlare care se vor acorda în anul școlar 2019 -2020 
elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian din comuna Adunați, județul Prahova după cum 
urmează: 

-  burse de merit - 2; 
-  burse sociale - 30; 

 
 Art.2.Cuntumul burselor menționate la art.1 este următorul: 
 -     burse de merit - 100 lei/llună; 

      -     burse sociale - 50 lei/lună; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
      Art.3.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului comunei Adunați: 
                     -   Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
                     -   Primarului comunei Adunați, județul Prahova; 
                     -   Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian  din comuna Adunați, județul Prahova; 
                     -  Compartimentului taxe, impozite financiar, contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova. 
 
       

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          
                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

           SĂVULESCU DARIUS – MIHAI                                                SECRETAR   GENERAL,   
                                                                                   PETRUŢA  TERMENTU 
 
 
 

ADUNAŢI,  20.02.2020 
NR.11 

Nr. consilieri în  funcţie Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi  contra Nr.voturi abtineri 

         11       11   11        0      0 
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