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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAILESTI 
 

HOTĂRÂRE 

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

preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Mihailesti   

 
 

Consiliul local al comunei Mihăilesti,  judetul Buzău 

Având în vedere: 
 referatul de aprobare al primarului comunei Mihailesti înregistrat nr. 6188 

din data de 10.10.2022  

 raportul de specialitate înregistrat sub nr.6438 din 12.10.2022.  
 avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

 adresa Școlii gimnaziale Mihăilești nr.2858 din 04.10.2022 înregistrată sub 
nr. 5933 din 04.10.2022 prin care comunică numărul de burse necesar pe fiecare 

categorie în parte. 
 prevederile art.9 alin.7 si art.82 alin.1, alin.2 si art.105 alin.2 lit.d din 

Legea nr.1/2011, a educației nationale, actualizată;  
 prevederile cap.I, art.4, cap.II, art.5, respectiv cap. III art.20 din Ordinul 

Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat, cu modificările si completările ulterioare; 
 prevederile art. 2 din Ordinul nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor 

generale de acordare  a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar; 
 prevederile Hotararii de Guvern nr. 1138/2022 pentru aprobarea 

cuantumului minim al burselor lunare de performanta, de merit, de studiu  si de 

ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar cu frecventa, care se 
acorda în anul scolar 2022 - 2023, si pentru stabilirea termenelor de plata a 

acestora; 
 prevederile  art. 5 lit. m si n, art. 129 alin.2 lit.b si lit. d, alin. 4 lit. a, alin. 

7 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare  

In temeiul dispozitiilor art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr.  57/2019 privind 
Codul Administrativ  

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 

Art.1 Se aprobă numărul burselor școlare ce se vor acorda in anul școlar 
2022-2023 elevilor din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei 

Mihailesti, Judetul Buzau, in limita fondurilor bugetare alocate, după cum 
urmează: 

 Burse de performanță: 0 
 Burse de merit: 2 

 Burse de studiu: 3 
 Burse de ajutor social: 35  

Art.2 Se aprobă cuantumul burselor școlare ce se vor acorda în anului şcolar 
2022-2023, după cum urmează: 

a) 500 de lei, pentru bursa de performanta; 
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b) 200 de lei, pentru bursa de merit; 

c) 150 de lei, pentru bursa de studiu; 
d) 200 de lei, pentru bursa de ajutor social 

Art.3 Acordarea burselor mai sus mentionate se face de către Scoala 
Gimnaziala Mihailesti, unitate de învătământ cu personalitate juridică, în 

conformitate cu prevederile legale in vigoare și în limita fondurilor repartizate. 
Art.4 Primarul prin compartimentul contabilitate, taxe si impozite locale, 

achizitii publice, urbanism si amenajarea teritoriului si Școala Gimnazială Mihăilești 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

Art.5 Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta hotarare 
autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate. 

 

 
 

Preşedinte de sedinţă, 
Stelian GEORGESCU 

 
 

 
 

 
Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei 
                                     Violeta – Adelina TUDOSE 

 
 

 
 

 
Mihăileşti  
28.10.2022 

Nr.73 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinară din data 
de 28.10.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri, din numărul 
total de 10 consilieri in funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă.   
 


