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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 59 

Din data de 27 octombrie 2022 

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor de performanţă, de merit, de studiu 

şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, din 

comuna Boghiș ce se acordă în anul școlar 2022-2023 

 
 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară de azi 27 octombrie 

2022  

Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 4551 din 28.09.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

 - raportul de specialitate nr. 5942 din 21.10.2022  al Compartimentului buget și finanțe; 

 - raportul de avizare nr. 6119 din 26.10.2022 al Comisiei de specialitate; 

 - prevederile art. 82 și ale art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art. 6-18 din Anexa la Ordinul Ministerului educației nr. 5379/2022 pentru 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar; 

 - prevederile HG 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. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi ale alin. (7) lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare     

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă numărul și cuantumul burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de 

ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, din comuna 

Boghiș ce se acordă în anul școlar 2022-2023, după cum urmează: 

 

 a) Burse de performață 

 500 lei pentru un număr de 1 elevi 

 b) Burse de merit 

 200 lei pentru un număr de 5 elevi 

 c) Burse de studiu 

 150 lei pentru un număr de 2 elevi 

 d) Burse de ajutor social 
 200 lei pentru un număr de 5 elevi 
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 Art.2. Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011,  cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului 

educației nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar, în baza criteriilor specifice aprobate de consiliul de administrație al 

unității școlare, în limitele fondurilor repartizate prevăzute la art. 1 și în raport cu integralitatea 

efectuării de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere pentru corectitudinea şi 

acordarea burselor şcolare revenind conducerii Școlii Gimnaziale Nr.1 Boghiș.  

 Art.3.  Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și 

susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VIII-a. Bursele nu se acordă pe perioada 

vacanţelor şcolare, cu excepţia cazurilor menţionate la art. 20 din Ordinului Ministerului educației 

nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar.   

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Boghiş şi Compartimentul buget și finanțe și conducerea Școlii Gimnaziale nr. 1 Boghiș. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarul Comunei Boghiș; 

- Şcoala Gimnazială nr. 1 Boghiş; 

- Compartimentul buget și finanțe 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 

  

 

 

                  PREȘEDINTE                            CONTRASEMNEAZĂ                 

                DE ȘEDINȚĂ                        SECRETAR GENERAL 

                 BUDÁI ÁRPÁD-FERENC           FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 


