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PROIECT de HOTARARE nr. 43 
privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022 - 2023 

  

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
• referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 5078/23.12.2022 ; 
• adresa nr. 940/07.12.2022 a Școlii Gimnaziale Braniștea prin care se comunică numărul burselor; 
• prevederile HG 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; 

• prevederile art. 3 și art. 4, alin. 2 din Ordinul nr. 5379 din 07.09.2022 privind aprobarea criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar; 

• raportul compartimentului de specialitate nr. 5079/23.12.2022; 
• avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Braniştea; 
• în baza prevederilor art. 139, alin. 1 și alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă pentru anul școlar 2022 – 2023 un număr de 101 burse, pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat de pe raza Comunei Braniștea, după cum urmează: 

- burse sociale: 78 ; 
- burse de studiu: 10 ; 
- burse de merit: 13. 

 

Art. 2 Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din cadrul Școlii 
Gimnaziale Braniștea pentru anul școlar 2022 – 2023, după cum urmează: 
 

Semestrul I Semestrul II 
burse sociale: 200 lei/lună/elev burse sociale: 200 lei/lună/elev 

burse de studiu: 150 lei/lună/elev burse de studiu: 150 lei/lună/elev 
burse de merit: 200 lei/lună/elev burse de merit: 200 lei/lună/elev 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va înainta Instituției Prefectului - județului Mehedinți, în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Primarului Comunei Braniştea, Compartimentului Financiar-Contabil, Școlii Gimnaziale 
Braniștea și va fi afișată la avizierul instituției, precum și pe site-ul instituției www.clbranistea.ro. 
 

 23.12.2022 
 

                                      Inițiator                                            Avizat de legalitate,       
                            Primar,                      Secretar General Comuna Braniștea,       
                                      I. Marin                                                                     Blăgniceanu Ionuț 


