
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

CONSIUUL LOCAL AL 

COMUNEI PUCHENII MARI 

HOTARARE 

Privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor acordate elevilor care 
frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant de pe raza comunei Puchenii Mari pentru 

anul scolar 2022 -2023 

Consiliul Local al comunei Puchenii Mari , judetul Prahova ; 
Avand in vedere : 

- referat de aprobare a primarului comunei Puchenii Mari si raportul de specialitate; 
-avizul secretarului comunei; 
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 
-prevederile art.4 din Ordinul METCS nr.5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-prevederile Ordinului METCS nr.3073/31.01.2022 privind modificarea si completarea 
anexei la 2 METCS nr.5870/2021 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat; 
-prevederile art.102 alin.1, art.103 alin.2 si a art.105 alin.2 lit d. Din Legea nr.1/2011 a 
educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba cuantumul si numarul pentru fiecare categorie de bursa acordata 
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Puchenii Mari, pentru anul 
scolar 2022-2023, dupa cum urmeaza: 
- bursa merit-300 lei/luna - pentru un nr. de 32 elevi; 
- bursa de studiu-150 lei/luna - pentru un nr. de 18 elevi; 
- bursa sociala - 200 lei/luna - pentru un nr. de 54 elevi. 

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 
554/2004 [>rivind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3.In conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Prahova pentru exercitarea 
controlului de legalitate. 




















