
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL 

 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._1__ 

privind aprobarea tipului și numărului de burse acordate elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat al municipiului Piatra Neamț, în semestrul II 

al anului școlar 2021-2022 

 
 

În conformitate cu prevederile  art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege 

dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în 

cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; 

În temeiul prevederilor art.82 alin.1, alin.2 și alin.3 din Legea nr.1/2011 privind educația națională, 

actualizată, ale art.3 alin.1 și alin.2, art.4, art.13 din Ordinul 5576/2011 privind aprobarea criteriilor 

generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat și ale art.21 din OUG nr.117/2013 

privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în 

domeniul învăţământului, ale art. unic din HG nr. 1.094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea 

cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022, ale art.4 și art.5 

din Legea nr. 317 din 28 decembrie 2021 bugetului de stat pe anul 2022; 

 

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ; 

            Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr.26864 din 15.06.2022, prin care Primarul  

municipiului – dl. Andrei Carabelea propune aprobarea tipului și numărului de burse acordate elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat al municipiului Piatra Neamț, în semestrul II al anului școlar 

2021-2022; 

 În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.d), alin.7 lit.a), art.139 alin.3 lit.a), şi ale art.196 

alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă tipul și numărul de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar 

de stat al municipiului Piatra Neamț, în semestrul II al anului școlar 2021-2022, după cum urmează: 

  

TIP BURSA CUANTUM NUMAR BURSE 
BURSA DE AJUTOR SOCIAL 200 LEI/ELEV/LUNĂ 1.657 
BURSA DE STUDIU 150 LEI/ELEV/LUNĂ 306 
BURSA DE MERIT 200 LEI/ELEV/LUNĂ 2.966 

BURSA DE PERFORMANȚĂ 500 LEI/ELEV/LUNĂ 1 

           

 Art.2 – Suma necesară acordării burselor aprobate la art.1 este prevăzută în bugetul local, 

cap.65.02 – ”Învățământ”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00137318.htm


 

 

 

 

   Art.3 – Primarul municipiului Piatra Neamţ, prin compartimentele de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 

INIȚIATOR, 

Primar, 

                                                                   Andrei CARABELEA                            AVIZAT, 

                                                                                                           Secretarul General al Municipiului, 

                                                                                                                        Oana - Roxana CATZAITI  

NR. ___194___ 

DIN     23.06.2022__                   
Tehnoredactat: Nicoleta Poețelea 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 

- Direcția Economică în vederea analizării și întocmirii raportului de specialitate cu termen de 

depunere a acestuia la data de __________ 

- Comisia de specialitate nr. 1, nr.4 și nr.5 în vederea emiterii avizului, cu termen la data de ______ 

 

                  Primar,                                                                      Secretarul General al Municipiului, 

        Andrei CARABELEA                                                                Oana - Roxana CATZAITI 
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   MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ                                         

        Nr. 26864 / 15.06.2022                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                         

                           

 REFERAT DE APROBARE 
       privind aprobarea  tipului și numărului de burse acordate  elevilor din invatământul preuniversitar  de stat al 

municipiului Piatra Neamț, în semestrul II al anului școlar 2021-2022 

  
             În conformitate cu: 

- Legea educației naționale nr.1/2011,art 105,al (2) și a Ordinului nr 5576/7.10.2011 privind aprobarea criteriilor 

generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat,art 3,al (1)-bursele se acordă din bugetele 

locale ale unitaților administrativ-teritoriale de care apartin unitățile de invătământ preuniversitar,  

-art 3,al(2) din Ordinul 5576/2011-bursele se acordă in limita fondurilor aprobate cu această destinație, 

-art 82,al(2) din Legea nr 1/2011 și art 4, din Ordinul 5576/2011-cuantumul unei burse acordate din sumele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărăre a consiliului 

local, 

-Legea Bugetului de Stat nr.317 din 28.12.2021,art 5,al(3),lit g)-sumele defalcate din taxa pe valoarea prevăzute 

la art.4,litera b,sunt destinate  finanțării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat de la nivelul comunelor,orașelor și municipiilor,potrivit art 82 și 105 din Legea 

nr.1/2011,cu modificările și completările ulterioare ,al (4)-repartizarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată 

pentru burse se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice /șefului 

administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al 

inspectoratului școlar județean, 

-Legea 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr 1 din 2011,art.4-cuantumul 

minim al bursei de performanță,al bursei de merit,al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se stabilește 

anual prin Hotărâre de Guvern, 

-Hotărârea de Guvern nr.1094/2021 care prevede că în anul școlar 2021-2022 din semestrul II, cuantumul 

minim al bursei de performanță este de 500 lei/lună, al bursei de merit este de 200 lei/lună,al bursei de  studiu 

este de 150 lei/lună și al bursei de ajutor social este de 200 lei/lună. 

           și tinând cont că: 

- suma necesară acordării acestor burse  este prevăzută in buget la Cap 65.02, 

- numărul de burse și tipul acestora a fost aprobat în Consiliul de Administrație al fiecărui centru bugetar  în 

conformitate cu Anexa atașată, 

- Instituția Prefectului –Județul Neamț ne solicită HCL-ul cu privire la acordarea burselor școlare pentru anul 

2021-2022, prin adresa cu nr.19841/09.05.2022, 

         propun aprobarea tipului și numărului de burse acordate  elevilor din invatământul preuniversitar  de stat al 

municipiului Piatra Neamț în semestrul II al anului școlar 2021-2022,în urmatoarea structura: 

 

 

 

TIP BURSĂ 
CUANTUM-conf HG 

1094/6.10.2021 
NUMĂR BURSE 

BURSA DE AJUTOR SOCIAL 200 LEI/ELEV/LUNĂ 1.657 

BURSA DE STUDIU 150 LEI/ELEV/LUNĂ 306 

BURSA DE MERIT 200 LEI/ELEV/LUNĂ 2.966 

BURSA DE PERFORMANȚĂ 500 LEI/ELEV/LUNĂ 1 

 

           

           

 

 

                    Considerând legală și oportună propunerea de mai sus, solicit aprobarea proiectului de 

        hotărâre   privind tipul și numărului de burse acordate  elevilor din invatământul preuniversitar  de stat al 

municipiului Piatra Neamț, în semestrul II al anului școlar 2021-2022. 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR 

ANDREI CARABELEA 

 
 

 

15.06.2022 

            


