
ANEXA 1 
 

PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂUȚAȘ    
JUDEȚUL HARGHITA 

 
NR.     9/ 50/16.11.2022 
 

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV 
 
 
     Astăzi, 16 noiembrie 2022, PRIMĂRIA COMUNEI GĂLĂUȚAȘ anunţă 
deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a 
proiectului următorului act normativ:    privind aprobarea cuantumului și numărul 
burselor pentru anul școlar 2022-2023. 

 

 Paragraf descriptiv: - Art. 82 alin.(l), alin. 1^1, alin. 1^2 şi alin.(2), alin. (3)  şi 
art.105 alin. (2) lit. d), alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (1), (2), (3) și art. 2 din H.G. nr. 1138/2022 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social 
pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022-

2023, şi pentru stabilirea termenelor de plată a acestora; ale Ordinului ministrului educaţiei 
nr. 5379/07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 
Se propune: Se aprobă numărul de burse și cuantumul lunar al unei burse pentru elevii 

de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  care se asigură 
de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu această 
destinaţie, prin bugetul local ale unităţii administrativ-teritoriale al comunei Gălăuțaș, 
aferente anului școlar 2022-2023, repartizate pe categorii de burse, după cum urmează:...    

 

    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: referatul de 
aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;  textul complet al 
proiectului de hotărâre, raportul compartimentului de resort 
    Documentaţia poate fi consultată: 
 pe pagina de internet a instituţiei, la www.primaraigalautas.ro -MONITORUL 

OFICIAL. 
        • la sediul instituţiei COMUNA GĂLĂUȚAȘ, SAT GĂLĂUȚAȘ NR. 1, JUDETUL 
HARGHITA. 
    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă 
la REGISTRATURA instituţiei. 
 
     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de 
contact: telefon: 0266345604, e-mail: galautas@hr.e-adm.ro, persoană de contact: 
Monica-Camelia MORAR. 
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