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3ULYLQG�DSUREDUHD�QXPĆUXOXL�èi cuantumului burselor de performanìĆ, de merit, de studiu 
èi de ajutor social pentru elevii din învĆìĆmântul preuniversitar de stat, cu frecvenìĆ, din 

comuna Bozioru, caUH�VH�DFRUGĆ�vQ�DQXO�ècolar 2022 - 2023 
 

        Consiliul local al comunei Bozioru, judeìul BuzĆu, 
        Având în vedere: 

9 Referatul de aprobare al primarului comunei Bozioru înregistrat la nr. 
3.032/14.10.2022; 

9 Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 
3.033/14.10.2022; 

9 Avizele comisiilor de specialitate înregistrate la nr. 3.260/3.261/3.262/ 
27.10.2022; 

9 Prevederile art. 9 alin. (7), art. 82 ܈i art. 105 alin. (1) lit. µdµ din Legea 
nr. 1/ 2011 a educa܊iei na܊ionale; 

9 Ordinul ministrului educa܊iei na܊ionale nr. 5379/ 07.09.2022 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din vQYĆ܊ĆPkQWXO�
preuniversitar; 

9 Prevederile HotĆUkULL�GH�*XYHUQ�QU������������������SHQWUX�DSUREDUHD�
cuantumului minim al burselor de performan܊Ć�� GH� PHULW�� GH� VWXGLX�  i de ajutor܈
VRFLDO�SHQWUX�HOHYLL�GLQ�vQYĆ܊ĆPkQWXO�SUHXQLYHUVLWDU��FX�IUHFYHQ܊Ć��FDUH�VH�DFRUGĆ�vQ�
anul ܈colar 2022 ² ������üL�SHQWUX�VWDELOLUHD�WHUPHQHORU�GH�SODWĆ�D�DFHVWRUD� 

9 Prevederile art. 5, alin. (3), lit. g, alin. (4) ܈i alin. (5) din Legea nr. 317/ 
28.12.2021 Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

9 Adresa ܇colii Gimnaziale comuna Bozioru SULQ�FDUH�QH�VROLFLWĆ�QXPĆUXO�
de burse ce se YRU�DFRUGD�vQ�DQXO�üFRODU������- 2023; 

       În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit. ´dµ , alin (7) lit. µaµ, art. 139 alin. 
(3) lit. µaµ ܈i art. 196 alin. (1) lit. µaµ din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ: 

+�2�7�Ă�5�Ă�Ы�7�(��  
 

Art. 1. 6H� DSUREĆ� QXPĆUXO� GH� EXUVH� SHQWUX� DQXO� ècolar 2022 ² 2023 acordate 
elevilor din învĆìĆmântul preuniversitar de stat, cu frecvenìĆ, din comuna Bozioru, 
GXSĆ�FXP�XUPHD]Ć� 

¾ Burse de performan܊Ć�² 0; 
¾ Burse de merit ² 3; 
¾ Burse de studiu ² 1; 
¾ Burse de ajutor social ² 37. 

 
Art. 2. 6H�DSUREĆ�FXDQWXPXO�EXUVHORU�SHQWUX�DQXO܈�colar 2022 ² 2023 acordate 

HOHYLORU� GLQ� vQYĆ܊ĆPkQWXO� SUHXQLYHUVLWDU� de stat cu frecven܊Ć�� din comuna Bozioru, 
GXSĆ�FXP�XUPHD]Ć� 
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a) pentru bursa de performan܊Ć 500 lei 
b) pentru bursa de merit 200 lei 
c) pentru bursa de studiu 150 lei 
d) pentru bursa de ajutor 

social 
200 lei 

 
Art. 3. Consiliul de administra܊ie al ܇colii Gimnaziale Comuna Bozioru va stabili 

criteriile specifice de acordare a burselor ܈colare în limita fondurilor stabilite prin 
bugetul local�� IĆUĆ�D�VH� �D�SROLWLFĆ�D�HOHYLORU܊LQH�FRQW�GH�UHOLJLH��UDVĆ��VH[��DSDUWHQHQ܊
sau a familiilor acestora, apartenen܊a la organiza܊ii legal constituite, studiile efectuate 
vQ�VWUĆLQĆWDWH�SUHFXP܈�i accesul la burse din alte surse. 
 

Art. 4. 5ĆVSXQGHUHD� SHQWUX� FRUHFWLWXGLQHD� vQFDGUĆULL� vQ� FULWHULLOH� JHQHUDOH�  i܈
specifice de acordare a burselor ܈colare revine ordonatorului ter܊iar de credite. 

 
Art. 5. Primarul comunei Bozioru, prin Compartimentul buget, finan܊e, 

contabilitate precum ܈i ordonatorul ter܊iar de credite vor duce la îndeplinire 
SUHYHGHULOH�SUH]HQWHL�KRWĆUkUL� 
 
      Art. 6. 3UH]HQWD� KRWĆUkUH� VH� FRPXQLFĆ�� SULQ� JULMD� VHFUHWDUXOXL� JHQHUDO� DO�

comunei, iQVWLWXĦLLORU�èi persoanelor interesate üL�VH�DGXFH� OD�FXQRètinìĆ publicĆ prin 
afièarea la sediul PrimĆriei, în spaìiul accesibil publicului, precum èi pe pagina de 
internet a Comunei Bozioru  https://www.primariabozioru.ro/. 

 
 Bozioru,                                                  

    Nr.41/31.10.2022                     
 

   PREgEDINTE DE gEDINią                       &2175$6(01($=ą��������������������������������������������������������������������������������������
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                      OPREA  Mirela            
              ................................                                                                                                  
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 3UH]HQWD�KRWĆUkUH D�IRVW�DGRSWDWĆ�GH�&Rnsiliul Local al comunei Bozioru în èedinìa <<RUGLQDUĆ�>> din 

data de 31.10.2022, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) èi alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, FX� PRGLILFĆULOH� èi completĆrile ulterioare, FX� XQ� QXPĆU� GH� _____ voturi 
,,pentruµ, ___ ,,DEĦLQHULµ üL�BBBB voturi ,,vPSRWULYĆµ��GLQ�QXPĆUXO�WRWDO�GH���FRQVLOLHUL�ORFDOL�vQ�IXQFĦLH�üL�_____ 
FRQVLOLHUL�SUH]HQĦL�OD�üHGLQĦĆ� 
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