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HOT ARAREA nr. 58
din łg.12.2022

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor

din învățământul preuniversitar pentru anul scolar 2022 - 2023

Consiliul Local al Comunei Urechesti, Judetul Bacau,

A vand in vedere:

• Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Urechesti

• Adresa Scolii Gimnaziale Urechesti nr. 1074/18.11.2022;

• Referatul pentru aprobare formulat de catre primarul Comunei Urechesti jud. Bacau;

• Raportul Compartimentului Asistenta Sociala Autoritate Tutelara si Protectie Copil din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei;

Potrivit pre vederilor:

• Art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. I/2011, cu modificările și completările

ulterioare;

• HG nr. 1.094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță,
de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu
frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022;

• Art. 3 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,
cu modificările și completările ulterioare;

• art. 129 alin. (7) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;

• Art. 19, alin. (1), lit. a) și alin. (2), alt. 49 , alin. (4) și (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 7, alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala.
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a), b), alin. (4) lit. a) si alin. (7) lit. a), coroborat cu art.

139 alin. (3), lit.a) și art. 196 alin. (l) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, adopta
urmatoarea

HOTARARE:

Art. 1. Se aprobă numarul, felul si cuantumul burselor acordate pentru anul scolar 2022-2023,
elevilor din unitatile de invatamant de pe raza comunei Urechesti Judetul Bacau, după cum urmează:

Nr. Denumire Bursa Nr burse aprobate Valoare bursa lei/luna/elev
crt.
1 Bursa de merit
2 Bursa de studiu
3 Bursa de a • utor social

14

6

32

200

150

200



Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile legii si se
comunica prin grija Secretarului general al comunei, Scolii Gimnaziale Urechesti si Institutiei Prefectulului -
Judetul Bacau.
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Secretar General al comunei
Luca Petru Iulian

de

or

ra


