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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea numărului și a cuantumului  burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, la nivelul  comunei Cacica, județul Suceava   
 

Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 8442 din 17.10.2022; 
- Adresa Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus, comuna Cacica, județul Suceava, înregistrată cu nr. 2131 din 12.10.2022;  
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Pârteştii de Sus nr. 56 din 11.10.2022; 
 În conformitate cu:  
- prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar; 
- prevederile art. 9 alin.(7), art. 82, art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea educației naționale  nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile 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; 
 - prevederile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art. 5 alin. (3) lit. g) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021; 
- prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 3505/2022 privind structura anului şcolar 2022 – 2023; 
 În temeiul art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ș T E :  
 

Art. 1. Se aprobă numărul burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023, pentru pedioada septembrie 2022 – decembrie 2022,  

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul  comunei Cacica, județul Suceava, după cum urmează: 

a) burse de performanţă – 3 

b) burse de merit – 33 

c) burse de studiu – 27 

d) burse de ajutor social – 109 

Art. 2. Se aprobă cuantumul burselor școlare prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în sumă de : 

a) 500 lei/elev/lună -  bursa de performanţă  

b) 200 lei/elev/lună - bursa de merit  

c) 150 lei/elev/lună - bursa de studiu  

d) 200 lei/elev/lună - bursa de ajutor social  

Art. 3. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor aferente burselor școlare pentru anul școlar 2022-2023, perioada 

septembrie-decembrie 2022, în valoare de 129.242 lei, vor fi prevăzute în bugetul local al comunei Cacica, pentru anul 2022.  

 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege Primarului 
comunei Cacica, Instituţiei Prefectului - Județul Suceava, compartimentelor din cadrul Primăriei comunei Cacica şi instituţiilor interesate şi se 
aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei şi pe site-ul www.comuna-cacica.ro. 

 
 

                                                   Iniţiator,  
                                                    Primar,                                                            Avizat: 

                                                                                               Secretar general al comunei Cacica, 
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