
ROMANIA
JUDETUL sAlru
COMUNA HERECL
PRIMAR

norAnnnEA NR. 39
din 29.09.2022

privind acord burselor sociale , burselor de studiu si burselor de merit si
pefformantd elevii din unitdtile de invdtdm6nt preuniversitar de stat din

comuna H reclean , judetul S5laj, pentru anul gcolar 2O22-2023

nei Hereclean, judelul 56laj,

re al primarului nr. 6235 din 26.09.2022;
- rapoftul de speciali
sociale , burselor de

nr.6236 din 26.09.2022prin care se propune acordarea burselor

invdtdm6nt preuni
9i burselor de merit si performanta pentru elevii din unitbtile de
de stat (primar gi gimnazial) din comunra Hereclean, judetul

S5laj, pentru anul r 2022-2023;
- raportul comisiilor e :;pecialitate ale Consiliului local;

ere prevederile:AvSnd in
- aft.5 (3) si (4) si le aft.20 (1) lit ,,h" din Legea nr.27312006 privind finantele publice
locale,cu modificariler si completarile ulterioare;
- B2(1) si (2) si 105 (2) lit."d" din Legea nr.ll2}lL, a Educatiei Nationale, cu

nile ulterioare;modificarile si compl
- Ordinului Mini lui Educatiei nr. 537912022 privind aprobarea r:riteriilor generale de

levilor din invatamantul preuniversitar;
pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de perfor-

acordare a burselor

mant5, de merit, de gi de ajutor social pentru elevii din invbtdm6ntul preuniversitar
cu frecventS, care
platd a acestora;

acordb in anul gcolar 2022 - 2023,9i pentru starbilirea termenelor de

In temeiul a

Primarul
VdzAnd:

- HG nr, 11

Ordonanta de u

Art.l. - Se
burse de merit si

129(1), 129(7) lit.,,a,, coroborat cu aft. 196; (1) lit. ,,a" din din
nr" 57120t9 , privind codul administrativ;

HOTARASTE:

pentru anul scolar 2022-2023 burse s;ociale, burse de studiu,
rse de performanta pentru elevii din unitatile de invatamant

preuniversitar de din comuna Hereclean, dupa cum urmeazd:

Burse de

Aft.2.- burselor pentru motive medicale se face pe baza ceftificatului
eliberat de medicul si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar.

legal instituiti/re
obtinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau parintii/tutorii
ntantii legali ai elevilor minori depun la cornisia de atribuire a

burselor din unitatea del invatamant, in termenul stabilit de aceasta, o cerere insotita de
I de acordare a bursei de ajutor social.

Bursd socialS
Bursa studiu
Bursa de meri

acte care dovedesc
hotbrdre va fi rdusa la indeplinire de dl. Dobrai Francisc, primarul



comunei Hereclean
Aft.5.,
- Institutia
- Primarul
- Comoarti

PRE9EDINTE D

- Scoala Gim
- Scoala Gim

Kulcsar Mih

compaftiment contabilitate din cadrul Primariei.
se comunicd la:

lui judetului Sdlaj ;

contabilitate ;
nr. 1 Hereclean;
nr. 1 Panic,

gEDINTA,
i

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAI,
Fizegan Otilia-Cosmina


