
 
 

 

 
R O M Â N I A 

   JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA BOZIORU 
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           tel: 0238/708036, fax: 0238/750333                                                         

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, 
de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu 

frecvență, din comuna Bozioru, care se acordă în anul școlar 2022 - 2023 
 

        Consiliul local al comunei Bozioru, județul Buzău, 
        Având în vedere: 

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

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

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

 Prevederile art. 9 alin. (7), art. 82 și art. 105 alin. (1) lit. ”d” din Legea 
nr. 1/ 2011 a educației naționale; 

 Ordinul ministrului educației naționale nr. 5379/ 07.09.2022 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar; 

 Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1138/14.09.2022 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor 
social pentru elevii din învățământul preuniversitar  cu frecvență, care se acordă în 
anul școlar 2022 – 2023, şi pentru stabilirea termenelor de plată a acestora; 

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

 Adresa Școlii Gimnaziale comuna Bozioru prin care ne solicită numărul 
de burse ce se vor acorda în anul şcolar 2022 - 2023; 

       În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit. ”d” , alin (7) lit. ”a”, art. 139 alin. 
(3) lit. ”a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ: 

H O T Ă R Ă Ș T E :  
 

Art. 1. Se aprobă numărul de burse pentru anul școlar 2022 – 2023 acordate 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Bozioru, 
după cum urmează: 

 Burse de performanță – 0; 
 Burse de merit – 3; 
 Burse de studiu – 1; 
 Burse de ajutor social – 37. 
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Art. 2. Se aprobă cuantumul burselor pentru anul școlar 2022 – 2023 acordate 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din comuna Bozioru, 
după cum urmează: 

 
 
 

  

a) pentru bursa de performanță 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 administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Bozioru va stabili 

criteriile specifice de acordare a burselor școlare în limita fondurilor stabilite prin 
bugetul local, fără a se ține cont de religie, rasă, sex, apartenența politică a elevilor 
sau a familiilor acestora, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate 
în străinătate precum și accesul la burse din alte surse. 
 

Art. 4. Răspunderea pentru corectitudinea încadrării în criteriile generale și 
specifice de acordare a burselor școlare revine ordonatorului terțiar de credite. 

 
Art. 5. Primarul comunei Bozioru, prin Compartimentul buget, finanțe, 

contabilitate precum și ordonatorul terțiar de credite vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
      Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al 

comunei, instituţiilor și persoanelor interesate şi se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea la sediul Primăriei, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de 
internet a Comunei Bozioru  https://www.primariabozioru.ro/. 

 
 Bozioru,                                                  

    Nr.38/14.10.2022          
 
 
 Iniţiator:                            Avizat pentru legalitate, 
               PRIMAR                        Secretar General Comună 
       GRIGORE Valentin                     OPREA Mirela 
 
 
 …………………                        ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Nr.3032/14.10.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
 La proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și 

cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor 
social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, 

din comuna Bozioru, care se acordă în anul școlar 2022 - 2023 
 

 
 
Acordarea burselor școlare reprezintă o formă de sprijin material, 

vizând atât protecția socială cât și stimularea și motivarea elevilor care 
obțin rezultate foarte bune la învățătură. 

Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale prevede, printre altele și 
acordarea de burse școlare de performanță, de merit, de studiu și de 
ajutor social, ca drepturi ale elevilor, cu alocarea fondurilor necesare din 
bugetul de stat și din bugetele locale. Legea lasă în competența consiliilor 
locale aprobarea cuantumului și numărului pentru fiecare categorie de 
burse, dar nu mai mic decât minimul stabilit prin hotărâre de guvern, în 
timp ce consiliile de administrație ale unităților de învățământ au 
competența să stabilească criteriile specifice de acordare a burselor. 

În acest sens, având în vedere: 
 Prevederile art. 9 alin. (7), art. 82 și art. 105 alin. (1) lit. ”d” 

din Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale; 
 Ordinul ministrului educației naționale nr. 5379/ 07.09.2022 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învățământul preuniversitar; 

 Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1138/14.09.2022 pentru 
aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de 
studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar  
cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022 – 2023, şi pentru 
stabilirea termenelor de plată a acestora; 

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

 Adresa Școlii Gimnaziale comuna Bozioru prin care ne 
solicită numărul de burse ce se vor acorda în anul şcolar 2022 - 2023; 
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Acordarea burselor școlare se va face în limita fondurilor 

disponibilite pentru a fi repartizate acestui capitol din bugetele anilor 
2022 și 2023.   

Luând în considerare cele mai sus menţionate, propun aprobarea 
proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

 
  PRIMAR , 

GRIGORE Valentin 
 
                   ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Nr.3.033/14.10.2022 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
La proiectul de hptărâre privind numărului și cuantumului 

burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru 
elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna 

Bozioru, care se acordă în anul școlar 2022 - 2023 
 
 

Elevii cursurilor cu frecvență din învățămîntul preuniversitar de 
stat pot beneficia de burse de performanță, burse de merit, burse de 
studiu și de burse de ajutor social. Cuantumul minim al burselor se 
stabilește anual prin hotărâre de guvern. Pentru anul școlar 2022-2023, 
prin Hotărârea de Guvern nr. 1138/14.09.2022 cuantumul minim a fost 
stabilit, astfel: 500 lei pentru bursa de performanță, 200 de lei pentru 
bursa de merit, 150 lei pentru bursa de studiu și 200 lei pentru bursa de 
ajutor social. 

Ordinul ministrului educației naționale nr.5576/ 2011 modificat și 
completat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5379/ 
07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învățământul preuniversitar, criteriile specifice de acordare a 
burselor școlare se stabilesc anual în consiliile de administrație ale 
unităților de învățământ, în limita fondurilor repartizate și în raport cu 
integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. 

 Bursele școlare se acordă din sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această 
destinație și completate din bugetele locale ale unităților administrativ-
teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ. Consiliile locale au 
competența să stabilească numărul și cuantumul burselor școlare pentru 
fiecare categorie. 

În urma analizei pe care a facut -o la nivelul unităților de 
învățământ, Școala Gimnazială Bozioru a comunicat prin adresă, un 
număr de: 0 burse de performanță, 3 burse de merit, 1 burse de studiu și 37 burse sociale. 
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Analizând prezentul proiect de hotărâre am constatat că respectă 

revederile legale în domeniu. În ceea ce privește alocarea de fonduri 
corespunzător numărului de burse solicitate și cuantumului propus, 
aceasta se va face în funcție de fondurile disponibile pentru acest capitol, 
atât pentru restul anului bugetar 2022 cât și pentru anul 2023. 

 
 

 
 

Secretar General Comună, 
OPREA Mirela 

 
 

                                              ……………………. 
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