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PROIECT DE  HOTĂRÂRE  nr.   77    / 2022 
privind aprobarea cuantumului și numărul burselor pentru anul școlar 2022-2023 

 
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința         din data de      

........2022;  
 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 7/          /2022  al Primarului comunei Gălăuțaș; 
- Raportul de specialitate nr.  7/   /2022 al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș   
În conformitate cu prevederile: 
- 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; 
  Luând în considerare: 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.  20/2022 privind aprobarea bugetului 
general al comunei Gălăuțaș pe anul 2022 și estimările pe anul 2023-2025 și fondurile aprobate cu 
destinația de burse; 

-Adresa Școlii Gimnaziale Dumitru Gafton din comuna Gălăuțaș nr. 1153/16.11.2022 prin 
care solicită aprobarea numărului și cuantumului burselor ce se acordă elevilor Școlii Gimnaziale 
Dumitru Gafton pentru anul școlar 2022-2023; 

-Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările 
și completările ulterioare, proces- verbal de afișare nr. 9/         /2022; 

- Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș, respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ nr 9/  /2022; comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, 
familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr.10/  /2022, comisia 
pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor cetăţenilor, nr.11/    /2022; 

- Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

În temeiul prevederilor art..129 alin. (1),  alin. (2) lit. b), lit. d), alin. 4 lit a), alin. 7 lit a), art. 
196 alin. 1 lit a), art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă  Ş T E: 
 

Art. 1. 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:  
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a) 8 burse de merit , în cuantum de 200 lei /lună; 
b) 16 burse de studiu, în cuantum de 150 lei/lună; 
c) 30 burse de ajutor social, în cuantum de 200 lei/lună. 

 
Art.2. Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației acordării drepturilor bănești 

aferente burselor școlare revine Școlii Gimanziale ”Dumitru Gafton” Gălăuțaș. 
 
Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează contabilul și conducerea 

Școlii Gimanziale ”Dumitru Gafton ” din comuna Gălăuțaș.  
 
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-Județul Harghita, Primarului 

comunei Gălăuțaș, Școlii Gimnaziale ”Dumitru Gafton” Gălăuțaș, compartimentului contabilitate 
din cadrul Primăriei comunei Gălăuțaș. 

 
 
Gălăuțaș, la  16  noiembrie 2022 

       
         

Inițiator Țăran Radu-primar                                    Avizează,  
                               Secretarul general al comunei Gălăuțaș, 

                    Morar Monica-Camelia  
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România  
Județul Harghita 
Comuna Gălăuțaș 
Nr. 7/       /16.11.2022 

 
Raport de specialitate 

Privind aprobarea cuantumului și numărul burselor pentru anul școlar 2022-2023 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 82, alin. (1), (1^1) , alin. (2) și alin. (3) din Legea educației 

naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvență din 
învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de 
burse de studiu și de burse de ajutor social. 
Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de 
ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului. Cuantumul unei burse acordate din 
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin 
hotărâre a consiliului local. 
     Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de  Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, a burselor de studiu şi a celor de 
ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele 
fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.138 din 14 septembrie 2022 prin care s-a aprobat 
cuantumul 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 prin 
care s-au stabilit termenele de plată a acestora, la ART. 1 alin. (1), (2) și (3) se prevede: 
    (1)  În anul şcolar 2022-2023, cuantumul minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de 
studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, 
este de: 
    a) 500 de lei, pentru bursa de performanţă; 
    b) 200 de lei, pentru bursa de merit; 
    c) 150 de lei, pentru bursa de studiu; 
    d) 200 de lei, pentru bursa de ajutor social. 
    (2)  Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. 
    (3)  Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al 
burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 
   La  ART. 2 din același HG se stipulează: 
    Bursele prevăzute la art. 1 alin. (1) se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. 
 

Prin ORDINUL nr. 5.379 din 7 septembrie 2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de 
acordare  a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, s-au aprobat CRITERIILE 
GENERALE de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 

Astfel, Elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel 
gimnazial, liceal şi profesional, beneficiază lunar de burse de performanţă, burse de merit, burse de 
studiu şi burse de ajutor social, denumite în continuare burse, iar Elevii înscrişi la cursurile cu 
frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse de performanţă 
şi burse de ajutor social. 
    Acordarea burselor reprezintă atât o formă de stimulare a elevilor care obţin rezultate foarte bune 
la învăţătură, la diferite discipline/domenii de studiu, cât şi o formă de sprijin al elevilor din medii 
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dezavantajate socioeconomic, în vederea participării la educaţie a acestora şi a prevenirii 
abandonului şcolar. 
     Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii 
şi susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VIII-a, a examenului naţional de 
bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice. 

Bursele se acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi, care se 
încadrează în situațiile prevăzute de Ordinul nr. 5379/07.09.2022. 
        Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 
aprobate cu această destinaţie, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 
Autorităţile administraţiei publice locale pot suplimenta cuantumul minim garantat prin hotărârea 
Guvernului pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi 
de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în 
anul şcolar respectiv, din bugetele proprii ale acestora. 

 Prin adresa nr. 1153/16.11.2022, Scoala Gimnazială ”Dumitru Gafton” din comuna 
Gălăuțaș a solicitat stabilirea cuantumului si numarului burselor pentru anul școlar 2022-2023, 
transmițând totodată si categoria burselor și numărul beneficiarilor stabilite conform Ordinului nr. 
5379/07.09.2022. 
 Lista comunicată de școală cuprinde un număr total de 54 de burse, pe categorii si anume 
burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social. 

    Bursele de merit se acordă elevilor din clasele a VI-a-a VIII-a, în cazul unității noastre de 
invatamant preuniversitar de stat, de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de 
stat, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. 
    ART. 10 

    (1)  Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul dintre cazurile 
următoare: 
    a) au obţinut media anuală generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 de absenţe 
nemotivate/an în anul şcolar anterior, cu excepţia elevilor din clasa a IX-a; 

    

     Bursele de merit se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut 
rezultatele. Pot primi bursă doar elevii promovaţi la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul 
şcolar anterior. 

Astfel:  
 Lista cu elevii care se încadrează la bursa de merit cuprinde 8 elevi, -care au obtinut media 

anuală peste 9,50 și media 10 la purtare în anul scolar 2021-2022, încadrându-se în prevederile art. 
10 alin. (1) lit.a) din ordinul 5379/2022. 
 
       Bursele de studiu se acordă elevilor din clasele a V-a-a VIII-a in cazul unității noastre de 
învățământ, de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în funcţie de 
veniturile familiei şi de rezultatele obţinute la învăţătură. 

Lista cu elevii care se încadrează la bursa de studiu cuprinde 16 elevi, care se încadrează în 
prevederile art. 13 din Ordinul 5379/2022 și anume:     

ART. 13 

    (1)  Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe 
membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe 

economie şi care se încadrează în cel puţin unul dintre cazurile următoare: 
    a) au obţinut media anuală generală de cel puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 de absenţe 
nemotivate în anul şcolar anterior, cu excepţia elevilor din clasele a V-a şi a IX-a; 

    b) au obţinut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine“ la toate disciplinele de studiu şi au 
acumulat cel mult 20 de absenţe nemotivate în anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa a V-a; 
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     Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat înscrişi 
la cursurile cu frecvenţă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor 
legali. 

Lista cu beneficiarii burselor de ajutor social comunicată de școala cuprinde un număr de 30 
de elevi care se încadrează în prevederile art. 15 alin. 1 lit a) și b) din Ordinul nr. 5379/2022 și 
anume: 
    ART. 15 
    (1)  Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la 
cursurile cu frecvenţă, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala 
de spital, care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii: 
    a) elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, 
pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se va 

lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii; 

    b) elevi orfani, elevi aflaţi în întreţinerea unui singur părinte (copil pentru care instanţa de tutelă 
a hotărât exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte, nefiind stabilit  modul de 
îndeplinire a obligaţiei de întreţinere a celuilalt părinte - pensie de întreţinere; copil cu tată 
declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) şi elevi abandonaţi de părinţi asupra 
cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de 
urgenţă, acordarea bursei nefiind condiţionată de venitul net lunar al familiei; 
     
         Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu 
bursa de studiu. 
     Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit sau bursă 
de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare 
sau acordată pentru o perioadă mai mare. Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de 
studiu/merit/performanţă/ajutor social, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie 
socială. Elevii care beneficiază de sprijinul financiar «Bani de liceu» pot obţine bursă de 
performanţă/merit/studiu, dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în ordinal 5379/2022. 
 Pentru cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 

Gălăuțaș, la 16 noiembrie 2022 
 
 

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară, 
Referent de specialitate, 
Bayko Dalina-Anca 
               Compartiment contabilitate, 
                   Consilier, 
                           Nădășan Ileana 
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Comuna Gălăuțaș 

Primar 

Nr. 7/          /16.11.2022 

 

Referat de aprobare 

Privind aprobarea cuantumului și număr burselor pentru anul școlar 2022-2023 

 

În conformitate cu prevederile art. 82, alin. (1), (1^1) , alin. (2) și alin. (3) din Legea 
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, elevii de la 
cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de 
performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social. 

Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al 
bursei de ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului. Cuantumul unei 

burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul 
acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local. 
      Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de  Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit, a burselor 
de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea 
efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.138 din 14 septembrie 2022 prin care s-a 

aprobat cuantumul 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 prin care s-au stabilit termenele de plată a acestora, la ART. 1 
alin. (1), (2) și (3) se prevede: 

    (1)  În anul şcolar 2022-2023, cuantumul minim al burselor lunare de performanţă, de 
merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul 
preuniversitar cu frecvenţă, este de: 
    a) 500 de lei, pentru bursa de performanţă; 
    b) 200 de lei, pentru bursa de merit; 

    c) 150 de lei, pentru bursa de studiu; 

    d) 200 de lei, pentru bursa de ajutor social. 

    (2)  Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-

teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această 
destinaţie. 
    (3)  Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai 
mare al burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale. 

    Bursele se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. 
Prin ORDINUL nr. 5.379 din 7 septembrie 2022 pentru aprobarea Criteriilor 

generale de acordare  a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, s-au aprobat 

CRITERIILE GENERALE de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 
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Astfel, elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, 
nivel gimnazial, liceal şi profesional, beneficiază lunar de burse de performanţă, burse de 
merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, denumite în continuare burse, iar elevii 

înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel primar, 
beneficiază de burse de performanţă şi burse de ajutor social. 
     Acordarea burselor reprezintă atât o formă de stimulare a elevilor care obţin 
rezultate foarte bune la învăţătură, la diferite discipline/domenii de studiu, cât şi o formă 
de sprijin al elevilor din medii dezavantajate socioeconomic, în vederea participării la 
educaţie a acestora şi a prevenirii abandonului şcolar. 
      Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe 
timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VIII-a, a 

examenului naţional de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale şi 
pe perioada pregătirii practice. 

Bursele se acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi, 
care se încadrează în situațiile prevăzute de Ordinul nr. 5379/07.09.2022. 

 Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, aprobate cu această destinaţie, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale. Autorităţile administraţiei publice locale pot suplimenta cuantumul minim 
garantat prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar respectiv, din bugetele 
proprii ale acestora. 

Prin adresa nr. 1153/16.11.2022, Scoala Gimanziala ”Dumitru Gafton” din comuna 

Gălăuțaș a solicitat stabilirea cuantumului si numarului burselor pentru anul școlar 2022-

2023, transmițând totodată si categoria burselor și numărul beneficiarilor conform 
Ordinului nr. 5379/07.09.2022. 

 Lista comunicată de școală cuprinde un număr total de 54 de burse, pe categorii si 
anume burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social. 

Astfel, se propune aprobarea următorului proiect de hotărâre privind aprobarea 
cuantumului și numărului de burse pentru anul  şcolar 2022-2023,  ce se acordă elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat, de pe raza comunei Gălăuțaș, după cum urmează:  

a) 8 burse de merit , în cuantum de 200 lei /lună; 
b) 16 burse de studiu, în cuantum de 150 lei/lună; 
c) 30 burse de ajutor social, în cuantum de 200 lei/lună. 
Criteriile generale de acordare a burselor de merit, burselor de studiu și burselor de 

ajutor social, sunt cele stabilite conform Ordinului 5379/2022, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

Gălăuțaș, la   16 noiembrie 2022  

 

Primar, 

  Țăran Radu 

 


