
 

 

 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal: 4121978, CP: 117005 

Tel./Fax: 0248 / 735005 

 

PROIECT DE HOTARARE NR.13 / 2021 

privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din comuna Albestii de Arges, pentru anul scolar 2020-2021 

 

 

Consiliul local al comunei Albestii de Arges, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara 

in data de 19.04.2021; 

Avand in vedere: 

     - referatul de aprobare nr.  2573 /08.04.2021, din partea d-lui Primar, Popa Gabriel; 

     - raportul de specialitate nr. 2574/08.04.2021, al compartimentului de resort din cadrul 

Aparatului de  specialitate  al primarului  Comunei Albestii de Arges;  

      - Avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local Albestii de Arges;  

            Vazand adresa nr. 826 / 08.04.2021, inaintata de catre Scoala Gimnazaiala Albestii de 

Arges, inregistrata in cadrul institutiei noastre, sub nr.2580 / 08.04.2021, prin care se solicita 

aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar 

de stat din comuna Albestii de Arges pentru anul scolar 2020-2021; 

Tinand seama de prevederile : 

• H.G. nr.1064 / 04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021 si a 

Ordinulului nr.5576 / 2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din invatamantul preuniversitar de stat; 

• Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 139 și art.196 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

HOTARASTE: 

 

Art.1.Se aprobă cunatumul pentru fiecare categorie de bursa acordata elevilor din 

unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Albestii de Arges, pentru anul scolar 

2020-2021, dupa cum urmeaza: 

a) 100 lei pentru bursa de merit; 

b) 100 lei pentru bursa de studii; 

c) 100 lei pentru bursa sociala; 

Art.2. (1) Acordarea burselor prevazute la art.1 se face pentru semestrul al II-lea astfel: 

a) 92 burse de merit; 

b) 12 burse de studii; 

c) 42 burse sociale; 

  



 

 

(2) Bursele sunt lunare, in conformitate cu prevederile art.17 si 19 din Ordinulul 

nr.5576 / 2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

invatamantul preuniversitar de stat.  

Art.3. Primarul Comunei Albestii de Arges, prin compartimentele  de specialitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

             Art.3. Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege si va afisata pe 

site-ul  Comunei Albestii de Arges albestiidearges.ro pentru aducerea la cunostinta publica: 

- Institutiei Prefectului judetului Arges; 

- Primarului comunei Albestii de Arges; 

- Scolii Gimnaziale a comunei Albestii de Arges 

                                                  

Data: 08.04.2021  

 

 

Initiator proiect,                                                                        Avizat,    

Primar,                                                                                Secretar general,                                                               

Popa Gabriel                                                                             Isfan Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal 4121978, CP 117005Tel./Fax 0248 

735005 

 

Nr.2573  / 08.04.2021 

 

Referat de aprobare la 

 Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din 

unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Albestii de Arges, pentru anul 

scolar 2020-2021 

 

Avand in vedere:  

• Adresa nr. 826 / 08.04.2021, inaintata de catre Scoala Gimnazaiala Albestii de Arges, 

inregistrata in cadrul institutiei noastre, sub nr.2580 / 08.04.2021, prin care se solicita 

aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din comuna Albestii de Arges pentru anul scolar 2020-2021; 

• H.G. nr.1064 / 04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021 si a 

Ordinulului nr.5576 / 2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din invatamantul preuniversitar de stat; 

• Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art.136, alin.(8) lit.a) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul 

administrativ: “ (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului 

local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: 

    a) refera tul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de 

iniţiator”, va propun spre dezbatere si adoptare Proiectul de hotarare privind inlocuirea unui 

reprezentant al Consiliului local al Comunei Albestii de Arges,  in Consiliul de administratie 

al Scolii Gimnaziale a Comunei Albestii de Arges, judetul Arges. 

 

 

 

PRIMAR, 

Popa Gabriel 

 

 

 

 

 

 


