
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL FRÂNCEŞTI 

JUDEŢUL VÂLCEA 

 

HOTĂRÂREA NR. 41 

PRIVITOR LA: aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare acordate 
elevilor Şcolii Gimnaziale comuna Frânceşti pentru anul şcolar 2021-2022 

 

Consiliul Local al comunei Frânceşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
extraordinară din data de 13 mai 2022, la care participă un număr de 12 consilieri din 
totalul de 15 consilieri în funcție, şedinţă condusă de domnul consilier local 
ANDREICĂ Constantin; 

 
 LUÂND ÎN DEZBATERE: 
 -proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei; 

-referatul de aprobare al primarului comunei Frânceşti, înregistrat sub nr. 4526 din 11 
mai 2022, prin care se propune aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare 
acordate elevilor Şcolii Gimnaziale comuna Frânceşti pentru anul şcolar 2021-2022;  

-referatul nr. 4525 din 11.05.2022 întocmit de viceprimarul localităţii; 

-raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 4662 din 13 mai 2022; 

Urmare solicitării formulate de Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, cu privire la 
respectarea prevederilor art. 82 alin. 2 şi art. 105, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 – legea 
educaţiei naţionale; 

-adresa Şcolii Gimnaziale comuna Frânceşti nr. 849 din 09.05.2022, înregistrată la 
instituţia noastră sub nr. 4575 din 12.05.2022 cu privire la numărul copiilorpropuşi pentru 
burse şcolare;  

 -raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de horărâre, întocmit de 
secretarul general delegat al localităţii, nr. 4619/13.05.2022; 

       -avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub nr. 41 
din 13 mai 2022; 

  - anunţul nr. 4563 din 12.05.2022 privind aducerea la cunoştinţă publică a 
proiectului de hotărâre; 

-procesul verbal de afişaj nr. 4564 din 12.05.2022;  
În conformitate cu – art. 9 alin (7), art. 82 alin (1), (2) şi (3), precum şi art. 

105 alin. 2 lit d) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-art. 4, art. 5, art. 20 din Anexa 1 – Criterii generale la Ordinul Ministerului 
Educaţiei nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



-Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 5870/22.12.2021 privind aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-HG. nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu fregvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021;   

-HG. nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu fregvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022; 

-art. 129 alin. 1, alin.7 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un 
număr de 12 voturi "pentru", 0 voturi "abţineri" şi 0 voturi "împotrivă", adoptă 
următoarea: 

 

H O T Ă R Â R E 

Art. 1. Se aprobă numărul burselor şcolare aferente anului şcolar 2021-2022, 
pentru elevii Şcolii Gimnaziale comuna Frânceşti, judetul Vâlcea, după cum urmează: 

Semestrul I – burse de merit 35 

   burse de studiu 2 

   burse sociale 51 

Semestrul II – burse de merit 33 

    burse de studiu 2 

    burse sociale 51  

            Art.2. Se aprobă cuantumul burselor şcolae prevăzute la art. 1, acre se vor 
acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Frânceţti, judeţul 
Vâlcea, aferente anului şcolar 2021-2022, astfel: 
 

Semestrul I – burse de merit 100lei/bursă 

   burse de studiu 75lei/bursă 

   burse sociale 100lei/bursă 

Semestrul II – burse de merit 200lei/bursă 

    burse de studiu 150lei/bursă 

    burse sociale 200lei/bursă 



 
            Art.3. Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea situaţiei drepturilor 
băneşti aferente burselor şcolare revine Consiliului de Administraţie al Şcolii 
Gimnaziale Frânceşti, judeţul Vâlcea, care va stabili criteriile specifice de acordare a 
burselor, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de 
către elevi a activităţilor şcolare. 

Art.4. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din 
bugetul local al comunei Frânceşti, în funcţie de disponibilităţile băneşti şi alocările 
bugetare. 

Art.5. Primarul comunei Frânceşti şi compartimentul de specialitate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  Art.6. Secretarul general delegat al comunei va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Frânceşti, Şcolii Gimnaziale comuna Frânceşti, precum 
și publicarea pe pagina de internet www.primariafrancesti-valcea.ro, Secțiunea 
Monitorul Oficial Local. 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                 CONSILIER,                                              CONTRASEMNEAZĂ 

       CONSTANTIN ANDREICĂ                             SECRETAR GENERAL DELEGAT,                     

                                                         ELENA-ANISOARA AVRAM  
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Comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea 


