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HOTĂRÂRE 

privind acordarea burselor școlare aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii din 
ciclul gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul comunei 

Nucet, județul Dâmbovița, a numărului  și a  cuantumului acestora 
 

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 20.10.2022, având în 
vedere: 

 
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub nr. 

55/07.10.2022; 
 referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 

înregistrat sub nr. 8910/07.10.2022; 
- adresa nr. 1928/07.10.2022 a Școlii Gimnazială Nucet prin care se solicită asigurarea 

acordării burselor școlare; 
- adresa Liceului Tehnologic Nucet prin care se solicită asigurarea acordării burselor 

școlare; 
- prevederile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin. (7) lit. a) și alin.(12) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.9, alin.7, art.82 și art.105 alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei  
naţionale, cu modificările și completările ulterioare, 

 prevederile OMECTS nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si 
completarile 

 ulterioare, corroborate cu 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 Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 raportul de specialitate al inspectorului din cadrul biroului financiar contabilitate 
impozite și taxe înregistrat sub nr. 9034/13.10.2022; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet. 
 

În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 Art.1. Se aprobă numărul burselor ce se vor acorda în anul școlar 2022-2023 pentru 

elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Nucet, stabilit în 
funcție de tipul bursei, după cum urmează: 
 



Nr. 
crt. 

Tipul 
bursei 

Beneficiari ai 
Școlii Gimnaziale 

Nucet 

Beneficiari ai 
Liceul Tehnologic  

Nucet 

Cuantum 
(lei/elev/lună) 

0 1 2 3 4 

1 Performanță 1 - 500 

2 Merit 22 7 200 

3 Studiu 11 2 150 

4 Socială 76 36 200 

5 Total 110 45  

 
 Art.2. Bursele prevăzute la art. 1 se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna 

precedentă.  

 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin birou financiar 

contabil impozite și taxe.  
 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei 
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în 
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.         
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ 

      Marcel-Matei UNGUREANU                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                              Elena Claudia POPESCU 

 
 
 
 
 
Nr. 56 din 20 octombrie 2022 
 
Total consilieri :          13 
Consilieri prezenți :    .13.. 
Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru, 
                                                   ...0..    voturi împotriva 

                                       …0..     abțineri. 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
56/20.10.2022 

Nr. 
crt. 

 Operaţiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p simplă 
p absolută p calificată 

20.10.2022  

2 Comunicarea către primar 20.10.2022  

3 Comunicarea către prefectul judeţului   

4 Aducerea la cunoştinţa publică   

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual 

  

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz 

  

http://www.comunanucet.ro/


 
 
 
 

 


