
 

Nr. 87/ 22.11.2022 
           

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea cuantumului 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 

 
   
Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 15 alin. (2), art. 32 alin. (4), art. 120 alin. (1), și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 
României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d) art. 1 alin. (2), art. 3, art.75 alin.(1) lit. g), art. 87 alin.(3) ultima teză, art. 88,art. 89 alin.(6), art. 90 
alin.(1) art. 95 alin.(2) , art.96, art. 98, art. 104 alin. (2), art. 105 alin.(1), art. 109 alin.(4), art. 129 
alin. (1), alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. a) și alin.(12), art. 197 alin.(1), (2), (4) și (5), art. 
198 alin. (1),  și art. 199 alin. (1) și  (2) și art. 240 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările ulterioare; 

e) art.9, alin.7, art.82 și art.105 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

f) 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; 

g) Ordinului  ministrului educației nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, 

h) art.5 alin. (3) și (4) si ale art. 20 alin. (1) lit h) din Legea nr.273/ 2006 privind finantele publice 
locale,cu modificarile si completarile ulterioare; 

i) Art. 82 alin. (1) si (2) si art.105 alin. (2) lit.d) din Legea nr.1/ 2011, a Educatiei Nationale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

j) Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din  30.03.2021privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Consiliului Local al Comunei Măgura;  

k) Hotărârii Consiliului Local nr. 82 din 27 octombrie 2022 privind alegerea președintelui și a 
potențialului președinte de ședință pentru durata ședinței următoare. 
Luând act de: 

a) Referatul de aprobare nr. 12095/ 22.11.2022 a d-lui Iordache Costrăş - Primarului Comunei 
Măgura, judetul Bacău;  

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei – 
înregistrat sub nr. 12096/ 22.11.2022, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre; 

c) Adresa nr. 2040/ 07.11.2022 a Școlii Gimnaziale Emil Brăescu Măgura, înregistrată la UAT 
Comuna Măgura cu nr. 11533/ 04.11.2022. 

  Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Măgura. 
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În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) lit. a) 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 MĂGURA adoptă prezenta hotărâre: 

      
Art.1. – Se stabilește cuantumul burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor 

social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, din  Școala   Gimnazială 
„Emil Brăescu” Măgura, la nivelul cuantumului minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de 
studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, stabilit 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1138/2022, respectiv:                 

 a) bursa de  performanță - 500 lei; 
                   b) bursa de merit - 200 lei; 
                   c) bursa de studiu - 150 lei; 
                   d) bursa de ajutor social - 200 lei.   

  (2) Sumele pentru plata burselor vor fi asigurate din bugetul local.  
 Art. 2.- Prezenta hotărâre va fi dusă la indeplinire de Primarul Comunei Măgura, județiul Bacău.  
 Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Măgura, 
în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - județului Bacău, Primarului Comunei Măgura, 
judeţul Bacău, Școlii Gimnaziale Emil Brăescu Măgura şi se aduce la cunoştinţă publică prin depunerea 
la Monitorul Oficial al comunei Măgura, în format electronic, la pagina de internet http://www.primaria-
magura.ro., în subeticheta: ”monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/” și se înscrie în 
Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative.  
 

 

 

 

 

Nr. 
Din      .      .2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .     .2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... 

consilieri prezenţi.      
 
 
 
 
Viza CFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Iniţiator, 

   …………………………….………………………… 
 

PRIMAR – Iordache COSTRĂȘ  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL   
C O M U N E I  M Ă G U R A  

……………………….………………………… 
Elena-Irina SILAV 
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Nr. 12095/ 22.11.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

Dl. Costrăș Iordache, Primar al Comunei Măgura, jud. Bacău. 
În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,  îmi 
exprim iniţiativa de promovare a unui ”Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului 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”, formulez prezentul 

 
 

REFERAT DE APROBARE: 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin.(7) lit. n), art.155 alin. (1) lit.c) și alin. (4) lit. 
a) și b) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, acordarea burselor sociale, burse de 
studiu, burse de merit si performanță pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat din comuna Măgura, judeţul Bacău, se face din bugetul local. 

Prin Adresa nr. 2040/ 07.11.2022 a Școlii Gimnaziale Emil Brăescu Măgura, înregistrată la UAT 
Comuna Măgura cu nr. 11533/ 04.11.2022 solicita aprobarea burselor scolare pentru anul scolar 2022-
2023, mentionand totodata  ca in Scolile din comună sunt elevi care se incadreaza acestor criterii, am 
initiat un Proiect de Hotarare. 
 TEMEI  LEGAL  

a) art. 129  alin. (1) alin. (2), lit. d) și alin. (7) lit. a),  din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

b)  art.5 alin. (3) și (4) si ale art. 20 alin. (1) lit „h” din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare; 

c) Art. 82 alin. (1) si (2) si art.105  alin. (2) lit.”d” din Legea nr.1/2011, a Educatiei 
Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

d) 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) Ordinului  ministrului educației nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, 

 Fata de aceste considerente propun spre dezbatere Proiectul de Hotarare cu privire la acordarea 
burselor sociale , burse de studiu , burse de merit si performanță pentru elevii din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din comuna Măgura, judeţul Bacău. 
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Nr. 12096/ 22.11.2022 
 

RAPORT 
al compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului privind aprobarea 

cuantumului 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 

 
 

         Art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, prevede că 
„Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii 
numai dacă este însoţit de: rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului”, 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 32 alin. (4), art. 120 alin. (1), și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din 

Constituția României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d) art. 1 alin. (2), art. 3, art.75 alin.(1) lit. g), art. 87 alin.(3) ultima teză, art. 88, art. 89 

alin.(6), art. 90 alin.(1) art. 95 alin.(2) , art.96, art. 98, art. 104 alin. (2), art. 105 alin.(1), art. 109 alin.(4), 
art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. a) și alin.(12), art. 197 alin.(1), (2), (4) și (5), art. 
198 alin. (1),  și art. 199 alin. (1) și  (2) și art. 240 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările completările ulterioare; 

e) art.9, alin.7, art.82 și art.105 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

f) 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; 

g) Ordinului  ministrului educației nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, 

Se stabilește cuantumul burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de 
care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, din  Școala  Gimnazială „Emil 
Brăescu” MĂGURA, la nivelul cuantumului minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu 
şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, stabilit   prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1138/2022, respectiv: 

   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.   

                       Considerând necesar și oportun, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma 
prezentată de iniţiator. 
 

Întocmit, 
Consilier superior 
Maricica POPA 

      
 


