
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 280/25.10.2022 

privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile  
de învățământ preuniversitar din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru anul școlar 2022-2023 

 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al domnului consilier local Alexandru Valeriu Gâdiuță, 
Nota de fundamentare a Administrației Școlilor Sector 6 nr. 12691 din data de 14.10.2022 și Raportul 
de specialitate al ................ nr. ......., din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ……,                 
nr. …. și nr. ……; 
 Ținând seama de: 

- art. 82 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 
învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022 – 2023, și pentru 
stabilirea termenelor de plată a acestora; 

- Ordinul Ministerului Educației nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învățământul preuniversitar; 

- adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind situația numerică a 
burselor pentru anul școlar 2022 – 2023 nr. 28585 din 18.10.2022, înregistrată la Administrația 
Școlilor Sector 6 cu nr. 12833 din 18.10.2022; 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l), art 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă numărul burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ 

preuniversitar din Sectorul 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă cuantumul burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ 
preuniversitar din Sectorul 6 al Municipiului București pentru anul școlar 2022 – 2023, după cum 
urmează: 

a) 500 de lei/lună, pentru bursa de performanţă; 
b) 200 de lei/lună, pentru bursa de merit; 
c) 300 de lei/lună, pentru bursa de studiu; 
d) 260 de lei/lună, pentru bursa de ajutor social; 
e) 1000 lei - o dată pe an, bursa de ajutor social ocazional. 
Art. 3. (1) Pentru bursele de performanță menționate la art. 7, punctele b) și d) din Anexa 

Ordinului nr. 5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar și acordate elevilor care s-au calificat în loturile de pregătire organizate       
de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale și elevii care au obținut locurile I, II sau III 
la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României, bursa de 
performanță menționată la Art. 2 se majorează cu 500 de lei/lună, cuantumul total lunar/elev ajungând 
la 1000 lei. 
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(2) Pentru bursele de merit menționate la art. 10, literele a) și b) din Anexa Ordinului                 

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

preuniversitar acordate elevilor care au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat 
cel mult 20 de absențe nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a și 
elevii care au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au 
acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a, 
primele 15% dintre acestea, în ordinea descrescătoare a mediilor pe fiecare nivel de clasă din fiecare 
unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, se majorează cu 400 lei/lună, cuantumul 
total lunar/elev ajungând la 600 lei. 
            (3) Dacă procentul de 15% din numărul de elevi în ordinea descrescătoare a mediilor pe fiecare 
nivel de clasă din fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, reprezintă un 
număr cu zecimale acesta se rotunjește la următorul număr în ordine crescătoare. 
            (4) Dacă la ultima medie din primii 15% din numărul de elevi, în ordinea descrescătoare a 
mediilor, pe fiecare nivel de clasă din fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din                 
Sectorul 6, există elevi cu aceeași medie, se vor lua în calcul toți elevii cu media respectivă. 
 Art. 4.  (1) Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 5379/2022 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar, pentru actualizarea numărului burselor, pe întreg parcursul anului școlar 2022 – 2023, 
unitățile de învățământ din Sectorul 6 al Municipiului București vor transmite lunar, în scris, lista 
modificărilor survenite, pe fiecare tip de bursă în parte, până pe data de 05 a lunii pentru luna 
anterioară. 
            (2) Numărul burselor se poate modifica doar în condițiile menționate de Ordinul                 
Ministerului Educației nr. 5379/2022, iar elevii care beneficiază de majorarea prevăzută la art. 3               
alin. 2-4 rămân aceiași pe tot parcursul anului școlar 2022-2023. 
 Art. 5. Bursele școlare se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, conform 
prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim               

al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 

învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022 - 2023, și pentru 

stabilirea termenelor de plată a acestora. 
Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală 

Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Școlar                 
al Municipiului București Sector 6 și unitățile școlare din Sectorul 6 vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei, conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 
grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța compententă,                 
în termenul prevăzut de lege. 
 
 
            INIȚIATOR PROIECT,                                                                AVIZEAZĂ 
             CONSILIER LOCAL,                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
ALEXANDRU-VALERIU GÂDIUȚĂ                                             din O.U.G. nr. 57/2019                           

                                                                                                Secretarul general al Sectorului 6,                       
                                                                                                                  Demirel Spiridon 



 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor  
școlare pentru elevii înscriși în unităţile de învăţământ preuniversitar 
din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru anul școlar 2022-2023 

 
 

 Având în vedere: 
- prevederile art. 82, art. 84 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind 
educaţia naţională, cu modificările și completările ulterioare;  
- Hotărârea Guvernului României nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim 
al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii 
din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul școlar 2022 - 2023 
și pentru stabilirea termenelor de plată a acestora;  
- Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar;  
- adresa Administraţiei Școlilor Sector 6 nr. 12407 din data de 07.10.2022 privind situaţia 
numerică a burselor aferente anului școlar 2022 – 2023, înregistrată la Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București Sector 6 cu nr. 28585 din data de 10.10.2022; 
- Adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind situaţia 
numerică a burselor pentru anul școlar 2022 – 2023, nr. 28585 din data de 18.10.2022, 
înregistrată la sediul Administraţiei Școlilor Sector 6 cu nr. 12833 din data de 18.10.2022;  
 În vederea încurajării elevilor pentru obţinerea unor bune rezultate școlare, 
pentru a le răsplăti eforturile și a-i ajuta să depășească piedici de natură financiară în 
procesul de învăţare; 
 Luând în considerare prevederile art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l),                
art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Supun dezbaterii și aprobării, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de 
hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii 
înscriși în unităţile de învăţământ preuniversitar din Sectorul 6 al Municipiului București, 
pentru anul școlar 2022-2023. 

 

 

CONSILIER LOCAL, 

 

Alexandru-Valeriu Gâdiuţă 
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NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
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Nr. 48789 / 25.10.2022/ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare 

pentru elevii înscriși în unităţile de învăţământ preuniversitar din Sectorul 6 al 
Municipiului București, pentru anul școlar 2022-2023 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Local are initiativă și hotărăște, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, iar în exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor 
furnizate către cetăţeni, în calitate de autoritate deliberativă, asigură cadrul necesar 
pentru furnizarea serviciilor publice de interes local printre care și cele din domeniul 
educaţiei. Prin autorităţile publice locale și centrale, statul își asumă responsabilitatea 
de a pune în practică măsurile și acţiunile stipulate în actele normative legate de 
învăţământul preuniversitar și universitar.  

Potrivit art. 82 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia 
naţională, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1138/2022 pentru 
aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu și de 
ajutor social care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, în 
anul școlar 2022-2023, Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 5379/2022 pentru aprobarea 
criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat, cu modificările și completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din 
învăţământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de 
burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social. Cuantumul minim al 
bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor 
social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului. Finanţarea complementară 
pentru cheltuielile cu bursele elevilor se asigură din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de 
stat cu această destinaţie.  

Conform Notei de fundamentare a Administraţiei Școlilor Sector 6 nr. 
12691/14.10.2022 și adresei Inspectoratului Școlar Sector 6 nr. 28585/18.10.2022, 
înregistrată la Administraţia Școlilor Sector 6 cu nr. 12833/18.10.2022, privind situaţia 
numerică a burselor pentru anul școlar 2022-2023, se impune acordarea pentru anul 
școlar 2022-2023 a unui număr de 10389 burse școlare elevilor cuprinși în 
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învăţământul preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ din Sectorul 6, după 
cum urmează:   

- 233 burse de performanţă, în cuantum de 500 lei/lună/elev. Pentru elevii din 
clasele terminale ale învăţământului liceal și profesional din Sectorul 6, bursa de 
performanţă se acordă începând cu luna următoare obţinerii rezultatelor și până la 
finalul anului școlar 2022-2023. Pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire 
organizate de Ministerul Educaţiei pentru competiţiile internaţionale și elevii care au 
obţinut locurile I, II sau III la competiţiile sportive internaţionale la care participă 
loturile naţionale ale României, se propune majorarea cu 500 lei/lună, cuantumul total 
lunar/elev ajungând la 1000 lei; 

- 6778 burse de merit, în cuantum de 200 lei/lună/elev. Pentru primii 15% din 
elevi în ordinea descrescătoare a mediilor pe fiecare nivel de clasă din fiecare 
unitate de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, bursa de merit se 
majorează cu 400 lei, cuantumul total lunar/elev ajungând la 600 lei;  

      - 402 burse de studiu în cuantum de 300 lei/lună/elev; 
      - 2946 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev; 
     - 30 burse de ajutor ocazional în cuantum de 1000 lei/an/elev. 
     Potrivit Notei de fundamentare a Administraţiei Școlilor Sector 6, impactul 
bugetar al prezentei hotărâri este, pentru anul școlar 2022-2023, estimat la 
29.265.320 lei, astfel: 11.111.360 lei aferent lunilor septembrie-decembrie 2022 și 
18.153.960 lei aferent lunilor ianuarie-iunie 2023). 
         În sensul celor expuse mai sus, și în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) , art. 166 alin. (2) lit. l), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 
197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local 
Sector 6 proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului 
burselor școlare pentru elevii înscriși în unităţile de învăţământ preuniversitar din 
Sectorul 6 al Municipiului București, pentru anul școlar 2022-2023. 

 
 

Director general, 
BOGDAN CIOCÎRLAN 

 

 
 
 
 


