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 H O T Ă R Â R E 

 
privind  aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei  Salcioara , 

județul Dâmbovița 

 

 

 

 

 Consiliul Local  Salcioara , județul Dâmbovița , intrunit in sedinta ordinara in sedinta 

ordinara in data de 12.12.2022, 

             Având în vedere : 

    - Proiectul de hotarare initiat de Primarul  comunei Salcioara , judetul Dambovita, inregistrat 

la nr.  48 /14.10.2022  

  -  Referatul de aprobare  nr. 8852  / 14.10.2022 intocmit de   Primarul comunei Salcioara , 

județul Dâmbovița; 

  -   Raprtul de specialitate nr.  8853  /14.10.2022 intocmit de compartimentul  contabilitate 

din cadrul  Primariei comunei Salcioara , judetul Dambovita; 

  - Adresa  nr. 810 /12.10.2022 a Școlii Gimnaziale Ghinesti , înregistrată la Primăria comunei 

Salcioara  la nr.8823 /14.10.2022 prin care solicit aprobarea acordării burselor pentru anul 

2022-2023 și stabilirea cuantumului pentru fiecare tip de bursă în parte; 
 -   Prevederile  art.82 și art.105 alin.2) lit.d din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale, cu modificările 

și completările ulterioare;  

  -  Prevederile Ordinului M.E.N. nr.5379 /2022 și Anexa la Ordin, privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  -  Prevederile H.G. nr.1138 /2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanță, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii  din învățământul preuniversitar 

de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor ăn anul școlar 2022-2023 ; 
  -    Prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 -     Avizul  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Salcioara , ; 

 -     Anuntul intocmit in conformitate cu prevederile L.52/2003 privind transparenta decizionala 

in Administratia Publica , cu modificarile si completarile ulterioare , inregistrat la nr. 8854 din 

data de 14.10.2022 

      In temeiul art. 129 alin. (2) lit.,,b’ și lit. ,,d’’, alin.7) lit. ,,a’’,art.136 alin.1) și alin.8) , 

art.139 alin. (3) lit.,,a’, art. 196 lit. ,,a’’ , art. 197 alin. (1) si art. 200 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



 

                                                   HOTARASTE  

 
        Art.1. – Se  aprobă  numărul burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii 

din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale Ghinesti , la un număr de 

maxim de 54 burse școlare, stabilit în funcție de tipul bursei, după cum urmează: 
        1)– burse de merit                 - 17 

                    2)-  burse de studiu                - 7 

                    3)– burse de ajutor social     - 30 

       Art.2. – Se aprobă  cuantumul  burselor școlare prevăzute la art.1,  astfel : 
1)– burse de merit               -   200 lei/lună 

2)-  burse de studiu             -   150 lei/lună 

3)– burse de ajutor social   -   200 lei/lună 

 Art.3. -  Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr.1/2011 

și ale Ordinului M.E.N.nr.5379 /2022, în baza criteriilor specifice aprobate de consiliul de 

administrație al unității școlare, în limita fondurilor repartizate prevăzute la art.2 și în raport 

cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere pentru 

corectitudinea și acordarea burselor școlare revenind conducerii Școlii Gimnaziale Ghinesti . 

(1)- În cazul în care există suspiciuni privind veridicitatea și declarațiile privind 

veniturile familiilor din care provin elevii beneficiari ai burselor de ajutor social, 

reprezentanții unității de învățământ pot cere efectuarea unor anchete sociale în acest sens de 

către Compartimentul Asistență  socială din cadrul Primăriei Salcioara . 

       Art.4. -  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei 

Salcioara, prin compartimentul  - contabilitate din cadrul Primăriei comunei Salcioara  și 

conducerea Școlii Gimnaziale Ghinesti . 

             Art.5- Prezenta hotărâre se comunică prin grija  Secretarului  general al comunei Salcioara   

Instituției Prefectului–Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, 

Primarului comunei Salcioara , conducerii Școlii Gimnaziale Ghinesti  și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local al comunei Salcioara , precum și pe site-

ul primăriei Salcioara . 

 

Hotararea a fost adoptata  cu  voturi  13 ”pentru” , cu 0 voturi  ,, impotriva”, cu 0 voturi ,, 

abtinere”, consilieri in functie 13, din care prezenti  13. 
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