
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind   aprobarea cuantumului  burselor școlare pentru elevii

Școlii Gimnaziale Nr.1  comuna Sărata , județul Bacău,  în anul școlar   2022-2023

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău,întrunit în ședința ordinară în data de
23.11.2022
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al  primarului  comunei Sărata , înregistrat sub nr.71/1 din 25.10.2022, Raportul de
specialitate al secretarului general al comunei , înregistrat sub nr. 6387 din 25.10.2021, precum și avizele
nr. 211/212/213 din 23.11.2022, al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sărata ;
În baza prevederilor :
- art. 82 din Legea nr.1/2011 privind Legea Educației Naționale, cu modificarile și completările ulterioare ;
Ordinului Ministrului Educației nr. 5379 / 2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare ; Hotărârii de Guvern
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 ; Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată ; Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.a), art.139 alin.(1) , art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța

de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE :

Art. 1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din Școala Gimnazială Nr. 1
comuna Sărata, județul Bacău, în anul școlar 2022-2023, după cum urmează:

-bursă de performanță: 500 lei / lună /bursă
-bursă de merit:: 200 lei / lună /bursă
-bursă de studiu: 150 lei / lună /bursă
-bursă de ajutorsocial : 200 lei / lună /bursă

Art.2. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, a burselor de studiu si a celor de
ajutor social se stabilesc anual în consiliu de administratie al Școlii Gimnaziale Nr. 1 comuna Sărata , în
limitele fondurilor repartizate prin bugetul local si in raport cu integralitatea efectuarii de către elevi a
activităților școlare.
Art.3. Răspunderea pentru încadrarea în criteriile generale și specifice de acordare a burselor , revine
conducerii Școlii Gimnaziale Nr. 1 comuna Sărata , în calitate de ordonator terțiar de credite.
Art.4. Cu drept de contestare, în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la
instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.5. Primarul comunei , prin compartimentul financiar- contabil, va aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău, Primarului comunei Sărata,
Școlii Gimnaziale Nr.1 comuna Sărata, compartimentului financiar- contabil, precum și spre cunoștința
publică , în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative –
pe site-ul www.comuna-sarata.ro

Președinte de ședință, Contrasemnează, pentru legalitate
Consilier Local Secretarul general al comunei Sărata
Prisecaru Elena Cristina Sandu
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Hotărâre adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” , - voturi ,,împotrivă ” și - voturi ,,abținere”” de către 11 consilieri
prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție


