
        R O M A N I A 
    JUDETUL PRAHOVA 
 COMUNA TIRGSORU VECHI 
     CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordarii burselor scolare in anul 2015 

 
 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul Comunei Tirgsoru 
Vechi înregistrata cu  nr. 1138/30.01.2015, precum si raportul de specialitate intocmit de 
Biroul Financiar Contabil din cadrul Primariei Tirgsoru Vechi, inregistrat sub nr. 
1139/30.01.2015; 

Luând act de raportul de necesitate întocmit de Scoala Gimnaziala Strejnicu, precum 
si de Scoala Gimnaziala Tirgsoru Vechi; 

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al 
Comunei Tirgsoru Vechi; 

În temeiul prevederilor art. 82 si art. 105 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind 
educatia natională, precum si prevederile din OMECTS nr. 5576/2011, modificat si completat 
prin OMECTS nr. 3470/2012; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.6 din Legea nr.215/2001, privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 

hotarare: 
 
Art.1. Se aprobă pentru anul 2015, elevilor cuprinsi în învătămânul preuniversitar de 

stat din institutiile de învătământ de pe teritoriul Comunei Tirgsoru Vechi, un număr de 425 
burse scolare (din care un număr de 49 burse de merit si un număr de 376 burse de ajutor 
social) în cuantum de 50 lei conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2015, după 
cum urmează: 
 Școala Gimnaziala Strejnicu – 285 burse (25 burse de merit și 260 burse de ajutor social). 
 Școala Gimnaziala Tîrgșoru Vechi – 140 burse (24 burse de merit și 116 burse de ajutor 

social). 
Art.2. Primarul Comunei Tirgsoru Vechi, împreună cu Inspectoratul Scolar al 

Judetului Prahova vor aduce aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform 
competentelor, iar comunicarea si aducerea la cunostinta publică se vor face  prin grija 
secretarului comunei Tirgsoru Vechi. 
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