
  
                                       

                                 
                           

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școalre de care pot beneficia elevii din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Horodniceni, în anul școlar 

2022-2023  
  

 
  Având în vedere: 
 

a) prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare, 

b) prevederile art. 82 și art. 105 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu 
modificările și completările ulterioare;  

c) prevederile Ordinului Ministrului Educației nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar;  

d) prevederile Hotărârii Guvernului 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 

e) prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) și alin. (7) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 
 luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 84 din 03.11.2022 însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
4100 din 03.11.2022 ; 

b) raportul biroului buget finanțe, contabilitate, taxe și impozite nr. 4101 din 03.11.2022;  
c) avizul comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului local al comunei Horodniceni;  

 
    în temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. – (1) Se aprobă cuantumul lunar al burselo școlare de care pot beneficia elevii 
din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul comunei Horodniceni, pentru anul școlar 
2022-2023, după cum urmează:  

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) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin consiliile de administrație, aprobă 

criteriile specificie de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de 
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studiu și a celor de ajutor sociale, cu încadrarea în sumele ce vor fi alocate, pentru fiecare unitate 
de învățământ preuniversitar de stat.  

Art. 2. – Numărul burselor pentru anul școlar 2022-2023 va fi stabilit în limita 
fondurilor aprobate cu această destinație.  
 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, Școlii 
Gimnaziale „Maria Cantacuzino ” Horodniceni și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul 
primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, în format 
electronic, la pagina de internet, https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-
deliberative/. 
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