
        R O M A N I A 
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 COMUNA TÂRGȘORU VECHI 
     CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea acordării burselor școlare in anul 2022 

 
 

 Având în vedere referatul de aprobare prezentat de Primarul Comunei Târgșoru Vechi, 
înregistrat cu nr. 5712/06.04.2022, precum și raportul de specialitate întocmit de Serviciul 
Financiar Contabil din cadrul Primăriei Târgșoru Vechi, înregistrat sub nr. 5713/06.04.2022. 
 Luând act de adresa întocmită de Școala Gimnazială sat Strejnicu Comuna Târgșoru 
Vechi, județul Prahova înregistrată sub nr. 214/16.03.2022, precum și adresa întocmită de Școala 
Gimnazială Comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova înregistrată sub nr. 96/16.03.2022; 
 Văzând raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Târgșoru Vechi; 
 În temeiul prevederilor art. 82 și art. 105 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educația 
națională, prevederile din Ordinul ME nr. 5870/22.12.2021, modificat și completat prin OME nr. 
3073/31.01.2022, precum și Hotararea Guvernului nr. 1.094/2021 pentru aprobarea cuantumului 
minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2021-2022. 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (7) și art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ. 
 
Consiliul Local al comunei Târgsoru Vechi, județul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art.1. Se aprobă pentru anul 2022, elevilor cuprinși în învătămânul preuniversitar de stat 
din instituțiile de învățământ de pe teritoriul Comunei Târgșoru Vechi, un număr de 220 burse 
școlare (din care un număr de 95 burse de merit, un numar de 5 burse de studiu si un număr de 
120 burse de ajutor social) din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care 
apartin unitatile de invatamant preuniversitar si din sume defalcate din taxa pe valoare adaugata, 
aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, după cum urmează: 
 Școala Gimnazială Strejnicu – 162 burse (65 burse de merit, 5 burse de studiu  și 92 
burse de ajutor social). 
 Școala Gimnaziala Târgșoru Vechi – 58 burse (30 burse de merit și 28 burse de ajutor 
social). 

 Art.2. Primarul Comunei Târgsoru Vechi, împreună cu Inspectoratul Școlar al Județului 
Prahova vor aduce aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar 
comunicarea și aducerea la cunoștinta publică se vor face prin grija secretarului general al 
comunei Târgsoru Vechi. 
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