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HOTARAREA Nr.65 
 

din data de 31.10.2022 
 

Privind stabilirea numarului si cuantumului  burselor scolare pentru elevii din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat aferente anului scolar 2022-2023   

 
          Consiliul local al comunei Traian, judetul Braila , intrunit in sedinta ordinara ladata de mai sus ,  

             Avand in vedere: 

       -  raportul de aprobare al primarului comunei Traian , judetul Braila inregistrat la numarul 

6292/20.10.2022 , 

        -   referatul compartimentului financiar-contabil inregistrat cu nr. 6297/20.10.2022, 

 -   adresa Scolii Gimnaziale Traian nr.1200/20.10.2022 referitoare la  necesarul de burse ; 

 - prevederile art. 82, alin.(1), alin.(11) si (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

        - prevederile Ordinul Ministerului Educatiei 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale 

de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;   

- prevederile HGR nr. 1138/2022 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 2022-2023 si pentru stabilirea 

termenelor de plata a acestora; 

- prevederile art.129 alin.(7) lit.a, si art. 139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ; 

 În temeiul art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 
                                                        
        Art.1 Se aproba numarul de burse pentru elevii inscrisi la unitatea de invatamant preuniversitar de 
stat Scoala Gimnaziala TRAIAN , judetul Braila, aferente anului scolar 2022-2023,  dupa cum urmeaza: 
 
 



 
a) burse de merit - 15 elevi; 
b) burse de studiu- 2 elevi; 
c) burse de ajutor social-76 elevi. 

 
       Art. 2 Se aproba cuantumul burselor scolare pentru elevii inscrisi la unitatea de invatamant 
preuniversitar de stat Scoala Gimnaziala Traian, judetul Braila, aferente anului scolar 2022-2023,  dupa 
cum urmeaza: 
 

a) burse de merit – 200 lei/ luna/elev; 
b) burse de studiu- 150/luna/elev; 
c) burse de ajutor social-200 lei/ luna/elev. 

 
 Art.3 Raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei drepturilor banesti aferente burselor 
scolare revine Scolii Gimnaziale Traian . 

      Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza primarul comunei prin aparatul 
propriu de specialitate si Scoala Gimnaziala Traian . 
      Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor si institutilor interesate si publicata in 
Monitorul Oficial Local,  prin grija secretarului general al comunei. 
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