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Hotărâre   

                            privind acordarea burselor pentru anul școlar 2022 - 2023  
 
             Consiliul Local al orașului Pogoanele, judeţul Buzău; 
 Având în vedere: 

- adresa nr. 1680/28.10.2022, înregistrată la Primăria orașului Pogoanele sub nr. 
27921/31.10.2022 a Liceului Teoretic Pogoanele prin care solicită aprobarea acordării burselor 
școlare pentru anul 2022 - 2023.  

- adresa nr. 2351/31.10.2022, înregistrată la Primăria orașului Pogoanele sub nr. 
27921/31.10.2022 a Liceului Tehnologic Pogoanele prin care solicită aprobarea acordării 
burselor școlare pentru anul 2022 - 2023.  

- Prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 5379/2022 pentru aprobarea criteriilor  
generale de acordare a burselor elevilor din unitățile de învățământ. 

- Raportul dnei Bănică Cornelia, referent contabilitate, înregistrat sub nr.  
27975/31.10.2022. 

- Referatul de aprobare pe proiectul de hotărâre al Primarului orașului Pogoanele, 
înregistrat sub nr. 27976/31.10.2022. 

- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele. 
      În temeiul art. 196 și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ș T E 
Art.1. Pentru anul școlar 2022 – 2023 se aprobă acordarea următoarelor burse școlare: 

Nr. 
crt. 

Unitatea școlară Burse sociale Burse de studiu Burse de merit 

1 Liceul Teoretic Pogoanele 100 26 41 
2 Liceul Tehnologic Pogoanele 117 5 14 

      Art.2. Compartimentul de contabilitate al Primăriei orașului Pogoanele împreună cu cele 
ale unităților de învățământ de pe raza orașului Pogoanele vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.2. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre  
persoanelor și instituțiilor interesate, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității 
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/  
                    Președinte de ședință,                                              Contrasemneză Secretar General, 
                     Consilier Ion Tudorel                                                     Valentino Adrian Cotruță 
 
Nr.  85 / 31.10.2022 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de 31 
octombrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 14 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”,  din numărul 
total de 15 consilieri în funcţie și 14 consilieri prezenţi la şedinţă. 


