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HOTARÂREA  
privind aprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor Scolii Gimnaziale ,,Matei 

Basarab”, Comuna Brebu, in anul 2019 
 

         Consiliul Local Comunei Brebu, Judetul Prahova. 
         Având în vedere : 
- expunerea de motive nr. 7169/08.05.2019 a d-lui Dr.Ing Ungureanu Gheorghe Adrian- Primarul Comunei 
Brebu prin care se propune aprobarea cuantumului si numarului burselor care se acorda elevilor Scolii 
Gimnaziale ,,Matei Basarab”, Comuna Brebu, in anul 2019; 
-  raportul de specialitate promovat de biroul financiar contabil impozite si taxe nr. 7170/08.05.2019; 
-  raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Comunei Brebu nr. 58/15.05.2019; 
-  avizul secretarului Comunei Brebu nr. 7171/08.05.2019; 
-  adresa nr. 0250/12.04.2019 a conducerii Scolii Gimnaziale ,,Matei Basarab”, Comuna Brebu; 
- prevederile art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
- prevederile art. 3 – 14 din Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, emis de Ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, modificat;             
         În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (9), art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 
privind administratia publică locală, republicată,  
 

H O T A R A S T E : 
 

     Art.1.- Se aproba acordarea unui numar de 25 burse de ajutor social in cuantum de 28 lei/elev/ luna, 
elevilor care se incadreaza prevederilor art. 13 lit. a) si lit. c) din anexa la Ordinul nr. 5576/2011.  
     Art.2.- Se aproba acordarea burselor de merit in cuantum de 50 lei/elev pentru elevii cu media generala 
10,00 la sfarsitul semestrului I. 
     Art.3.- Suma pentru bursele aprobate la art.1 va fi prevazuta in bugetul local al comunei Brebu la cap. 65 – 
invatamant alin. (59). 
     Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică: 
   -Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
                                  -Scolii Gimnaziale ,,Matei Basarab’’, Comuna Brebu 
                                                -Cetatenilor comunei Brebu prin afisare la sediul Primariei si pe site-ul oficial al 
comunei. 
                                                                                                                 
                                                                                                                                                             Comuna Brebu, 15 mai 2019  
 
        Presedinte de sedinta.                                                                                         Contrasemneaza, 
                Consilier,                                                                                                               Secretar, 
             Vrabie Virgil                                                                                              Bogdan Lucian Laurentiu 

 

 

 


