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                                                             H O T A R A R E A nr. 65 

      Din 22.09.2022 

             

- privind cuantumului burselor pentru anul scolar 2022-2023 pentru elevii din 

unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Rupea 

Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica ordinara  din data 

de 26.01.2022  

În baza Raportul de aprobare  al primarului orasului Rupea precum si referatul 

de specialitate al Secretarului General al Orasului Rupea ,  

In conformitate cu:  

- prevederile art. 82, art. 105 alin. 1 lit. c din Legea nr. 1/ 2011 a educatiei 

nationale;  

- art. 4 din Ordinul Ministerului Educatiei nr. 5.379/7.09.2022 pentru aprobarea 

criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar 
 

- HOTĂRÂREA nr. 1138/2022 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 

2022-2023 si pentru stabilirea termenelor de plata ale acestora 

 

In temeiul prevederile Art. 129 alin. 1, 7, si 14  si art. 196 alin 1 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

 

H O T A R A S T E :   

 

    Art. 1     Se aproba cuantumul burselor pentru  anul  scolar 2022-2023, pentru 

elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat  din orasul Rupea, dupa cum 

urmeaza:  

 

a) 500 lei, pentru bursa de performanţă; 

b) 200 lei, pentru bursa de merit,  

c) 150 lei, pentru bursa de studiu; 

d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social. 

 
- Art. 2 Raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei drepturilor 

banesti aferente burselor scolare revine consiliilor de administratie ale 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Rupea, care vor 

respecta prevederile Ordinului Ministerului Educatiei nr. 5.379/7.09.2022 
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pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar 

 

 

 Art. 3  Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din  

bugetul local al  orasului Rupea , din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 

aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie. 

 

 Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul orasului 

Rupea.  

 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA    

Rakosi Lajos Attila                                               Secretar General U.A.T.  

                jr. Ioana Madalina Roman     

 

 

 
CVORUM:    DIFUZARE: 

 

Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  13 2 13 - - 
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