
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNACORNEŞTI Nr.50/24.11.2022 

     PRIMAR                                                                                           

 

 

PROIECT DE H  O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului burselor lunare  de performanță de merit , de studiu și de ajutor 

social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență care se acordă în  anul şcolar 

2022-2023 

 

        Primarul comunei Cornești, județul Dâmbovița. 

Având în vedere: 

- prevederile art.15 alin.(2) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 

României, modificată și completată prin  legea de revizuire a Constituției României  

nr.429/2003;     

-prevederile art.3, art.4 din Legea nr.199/1997 pentru  ratificarea  Cartei 

europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985  ;  

- prevederile art.7 alin.2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările 

si completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin. (7) lit. a) și alin.(12) art. 140 alin. (1), art.197 

alin.1-2alin.4-5, art.199 alin.1-2, art. 233 alin. (2), art.234, art.235, art.236 şi art.240 alin. (1) 

art.243 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu 

modificările și completările ulterioare,  

- prevederile art.82 și art.105 alin.2) lit.d din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările și completările ulterioare,  

- prevederile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării  nr. 5.379/2022 pentru aprobarea  

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar cu 

modificările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Prevederile Hotărârii Guvernului  nr.1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor 

de performanță, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2022-2023  și pentru 

stablirea termenelor de plată a acestora; 

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art. 40 -42, art.46 , art.80- art.83 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Corneşti nr.9 din 11.02.2022 privind aprobarea 

bugetului local al comunei Corneşti pe anul 2022; 

- adresa nr. 2888/25.10.2022 a  Școlii Gimnaziale Cornești cu privire la numărul de burse pentru 

anul școlar 2022-2023; 

În temeiul art.136 alin.(1) și (2) art.139 alin.(1) și alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 
                                                                SE PROPUNE : 

  

         Art.1.-Aprobarea cuantumului burselor lunare de performanta, de merit, de studiu si de 

ajutor social pentru elevii din învătământul preuniversitar cu frecvență, care se acorda în anul 

școlar 2022-2023, cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ 

din comuna Cornești , după cum urmează: 

 

 



 

 

 

   a) 200 de lei, pentru bursa de merit, nr.burse  41; 

      b) 150 de lei, pentru bursa de studio, nr.burse  26; 

      c) 200 de lei, pentru bursa de ajutor social nr.burse  88. 

           Art.2.- Bursele se asigura din bugetul locale si din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinatie. 

           Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei . 

           Art.4.- Răspunderea acordării burselor prevăzute la art.1 revine conducerii unității de 

învățământ. 

           Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei Corneşti 

Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa , primarului comunei , Compartimentului contabilitate 

– financiar, Școlii Gimnaziale Cornești și va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format 

electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, 

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

 

 

                    INITIATOR,                                                                          AVIZAT  

                  Radu STANCU                                                       PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                  SECRETARUL GENERAL AL  COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                           Gheorghiţa STAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

CORNEŞTI 24.11.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNACORNEŞTI Nr.14624/24.11.2022 

     PRIMAR                                                  

                                                      REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor lunare  de performanță de merit, 

de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență care se 

acordă în  anul şcolar 2022-2023 

Potrivit art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin. (7) lit. a) și alin.(12) din Codul 

administrativ aprobat prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, Consiliul local are 

competenţa de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice inclusiv educaţia, 

iar potrivit art.105 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, finanţarea complementară asigură 

cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ 

preuniversitar de stat. Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli: 

a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 

b) subvenţii pentru internate şi cantine; 

c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 

d) cheltuieli cu bursele elevilor; 

e) cheltuieli pentru transportul elevilor,  

f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii, etc. 

             Având în vedere temeiurile juridice: 

- prevederile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin. (7) lit. a) și alin.(12) art. 140 alin. (1), art.197 

alin.1-2alin.4-5, art.199 alin.1-2, art. 233 alin. (2), art.234, art.235, art.236 şi art.240 alin. (1) 

art.243 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu 

modificările și completările ulterioare,  

- prevederile art.82 și art.105 alin.2) lit.d din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările și completările ulterioare,  

- prevederile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării  nr. 5.379/2022 pentru aprobarea  

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar cu 

modificările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Prevederile Hotărârii Guvernului  nr.1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor 

de performanță, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2022-2023  și pentru 

stablirea termenelor de plată a acestora; 

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art. 40 -42, art.46 , art.80- art.83 

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Corneşti nr.9 din 11.02.2022 privind aprobarea 

bugetului local al comunei Corneşti pe anul 2022; 

- adresa nr. 2888/25.10.2022  Școlii Gimnaziale Cornești cu privire la numărul de burse pentru 

anul școlar 2022-2023; 

Având în vedere cele expuse mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre în temeiul 

prerogativelor conferite de prevederile art.136 alin.1 din Codul Administrativ, conform căruia 

proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni.  

             Astfel, propun dezbaterea si aprobare proiectului de hotărare privind aprobarea 

cuantumului burselor lunare  de performanță de merit , de studiu și de ajutor social pentru elevii 

din învățământul preuniversitar cu frecvență care se acordă în  anul şcolar 2022-2023, în forma  

propusă care îndeplineste condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate .  

P R I M A R, 

 Radu STANCU  

 


