
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
PRJMAR 

Nr. 4951/21.10.2022 

REFERATDEAPROBARE 
privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Reci 

pe anul ~colar 2022-2023 

In baza prevederilor art. 136 alin. (3) din O.U.G. ill. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, inaintez membrilor consiliului local, 
prezentul referat de aprobare a proiectului de hotarare, anexat la prezentul referat de aprobare. 

Analizand prevederile O.M.E. ill. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar, am constatat ca este necesar ~i 
oportun stabilirea categoriilor, respectiv acordarea burselor pentru elevi. 

In art. 4 al Ordinului M.E.C.T.S. ill.5576/07.10.2011 se prevede:"Bursele se asigura de 
la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate cu aceasta 
destinatie, prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. ", iar criterii de acordare 
sunt stabilite in art. 6-18 ale aceluiasi ordin. 

Prin art. 1 din H.G. ill. 1.138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanta, de merit, de studiu ~i de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar 
cu frecven1a, care se acorda elevilor in anul ~colar 2022-2023 ~i pentru stabilirea termenelor de 
plata a acestora se stabilesc cuamtumul minim al burselor, dupa cum urmeaza: 

a. bursa de performanta: 500 lei/elev/luna; 
b. bursa de merit: 200 lei/elev/luna; 
c. bursa de studiu: 150 lei/elev/luna; 
d. burse de ajutor social: 200 lei/elev/luna. 

Prin adresa ill. 1850/20.10.2022 a ~colii Gimnaziale "Antos Janos" Reci, iillegistrata la 
institutia noastra sub ill. 4933/21.10.2022 s-a transmis tabelul nominal cu beneficiarii burselor 
de ajutor social ~i a bursei de merit pentru anul ~colar 2022-2023. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propun spre dezbatere ~i aprobare in forma 
initiata proiectul de hotarare alaturat. 

PRIMAR 
DOMBORA LEHEL-LAJOS 

JJ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNARECI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. 4952/21 .10.2022 

PROIECTDE HOT A.RARE 
privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse ce se pot 

acorda elevilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din comuna Reci pe 
anul ~colar 2022-2023 

Consiliul Local al Comunei Reci, judetul Covasna, 
intrunit in ~edinta ordinara din data de 31 octombrie 2022; 
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 4951/21 .10.2022 al Primarului comunei Reci 

privind acordarea din bugetul local al comunei Reci a burselor elevilor din invatamantul 
preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Reci ; 

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 4953/21.10.2022 al Compartimentului 
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Reci; 

A vand in vedere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Reci 
in baza prevederilor : 
- O.M.E. nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din invatamantul preuniversitar; 
- H.G. nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, 

de merit, de studiu $i de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar cu frecventa, 
care se acorda elevilor in anul $Colar 2022-2023 ~i pentru stabilirea termenelor de plata a 
acestora; 

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. a ~i b, alin. (14) $i art. 196 alin. (1) lit. a 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare; 

HOTA.RA.~TE 

Art. 1. - Se aproba cuantumul burselor pe categorii de care pot beneficia elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat cu frecventa din comuna Reci in anul ~colar 2022-2023 , 
dupa cum mmeaza: 

e) bursa de performanta: 500 lei/elev/luna; 
f) bursa de merit: 200 lei/elev/luna; 
g) bursa de studiu: 150 lei/elev/luna; 
h) burse de ajutor social: 200 lei/elev/luna. 

Art. 2. - (1) In anul ~colar 2022-2023 se aproba acordarea unui numar de 11 burse de ajutor 
social elevilor din invatamantul preuniversitar de stat cu frecventa de pe teritoriul comunei 
Reci, conform anexei nr. I la prezenta hotarare din care face parte integranta. 

(2) Bursele de ajutor social se acorda ~i pentru perioada vacantelor ~colare. 

Art. 3. - In anul $Colar 2022-2023 se aproba acordarea unui numar de 10 burse de merit 
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat cu frecventa de pe teritoriul comunei Reci, 
conform anexei m. 2 la prezenta hotarare din care face parte integranta. 



Art. 4. - Acordarea burselor se face in stricta concordanta cu prevederile Legii educatiei 
nationale nr. 1/2011 , cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale Ordinului Ministerului 
Educatiei nr. 5.379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 
din invatamantul preuniversitar ~i al art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvemului nr. 1.138/2022 
pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanta, de merit, de studiu ~i 
de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar cu frecventa, care se acorda, in 
anul ~colar 2022-2023 ~i pentru stabilirea termenlor de plata a acestora. 

Art. 5. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 
comunei Reci ~i Directorul $colii Gimnaziale "Antos Janos" Reci. 

Initiator, 
Primar 

DOMBORA Lehel-Lajos 

J.; 
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Aoexa or. 1 la H.C.L. or. ___ /2022 

PROJECT 

TABEL NOMINAL 

CU BENEFICIARII BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL PE 

ANUL SCOLAR 2022-2023 

NUME SI PRENUME ELEV CLASA OBS. 
Bursa sociala 

Papp Laura Orsolya II Bursa sociala 
Kiss Arpad Gyula II Bursa sociala 
Papp Norbert III Bursa sociala 
Szabo Laszlo III Bursa sociala 
Fazakas Mark IV Bursa sociala 
Duka Orsolya IV Bursa sociala 
Maj lat Sandor Mark IV Bursa sociala 
Kiss Bence V Bursa sociala 
Geczo Lorand Josef VI Bursa sociala 
Barti Norbert VII Bursa sociala 
Goga Beata Emese VII Bursa sociala 
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. -------'/2022 

PROIECT 

TABEL NOMINAL 

CU BENEFICIARII BURSELOR DE MERIT PE 

ANUL SCOLAR 2022-2023 

NUME SI PRENUME ELEV CLASA OBS. 
Bursa de merit 

Mihaly Anita V Bursa de merit 
Popa Klaudia Kriszta V Bursa de merit 
Koreh Ferenc V Bursa de merit 
Izsak Balazs V Bursa de merit 
Szabo Bianka VI Bursa de merit 
Botos Andrea VII Bursa de merit 
Mezei Kincso Timea VII Bursa de merit 
Szabo Katalin VIII Bursa de merit 
Varga Csongor Bela VIII Bursa de merit 
Adorjani Magor- VIII Bursa de merit 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMARIA COMUNEI RECI 
Nr. 4953/21.10.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse ce se pot 

acorda elevilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din comuna Reci pe 
anul ~colar 2022-2023 

in temeiul art. 136 alin. (3) lit. a ~i alin. (8) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
.-, administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, analizand referatul de aprobare ~i 

studiind proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Reci, inaintez membrilor consiliului 
local prezentul raport de specialitate. 

in urma analizarii proiectului de hotarare mentionat mai sus, constat ca, este intocmit 
cu respectarea prevederilor a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale; O.U.G. nr. 
57/2019 cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a Ordinului M.E.C.T.S. nr. 
5576/07.10.2011. 

in art. 4 al Ordinului M.E.C.T.S. nr.5576/07.10.2011 se prevede:"Bursele se asigura de 
la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate cu aceasta 
destinatie, prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. ", iar criterii de acordare 
sunt stabilite in art. 6-18 ale aceluiasi ordin. 

Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai 
in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea 
institutiilor publice respective ~i cu respectarea dispozitiilor legale. 

Analizand prevederile O.M.E. nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar, am constatat ca este necesar ~i 
oportun stabilirea categoriilor, respectiv acordarea burselor pentru elevi. 

Prin H.G. nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanta, de merit, de studiu ~i de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar 
de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor in anul ~colar 2022-2023 , cuamtumul minim al 
burselor, dupa cum urmeaza: 

a. bursa de performanta: 500 lei/elev/luna; 
b. bursa de merit: 200 lei/elev/luna; 
c. bursa de studiu: 150 lei/elev/luna; 
d. burse de ajutor social: 200 lei/elev/luna. 

Prin adresa nr. 1850/20.10.2022 a Scolii Gimnaziale "Antos Janos" Reci, inregistrata la 
institutia noastra sub nr. 4933/21.10.2022 s-a transmis tabelul nominal cu beneficiarii burselor 
de ajutor social ~i a bursei de merit pentru anul ~colar 2022-2023 . 

Sumele care se propun a se acorda pentru bursele $COlare se prevad in buget $i se vor 
repartiza ~colii pentru a fi utilizate cu aceasta destinatie. 

Nu sunt propuse cheltuielile fara a avea venituri. 
Propunem dezbaterea ~i aprobarea proiectului de hotarare privind stabilirea 

cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul 
de invatamant preuniversitar de stat din comuna Recipe anul ~colar 2022-2023 . 

CONSILIER 
PAPREKA-KATA~ . 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI RECI 
Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, urbanism, 
aparar~a ordinii, linistii publice si a drepturilor cetatenilor 
Nr.5o1 / jl. 10.~~~ 

RAPORT DE A VIZARE 
privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Reci 

pe anul ~colar 2022-2023 

Comisia de specialitate, in cadrul ~edintei comisiei din data de 31 octombrie 2022, a analizat 
proiectul de hotarare, privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse 
ce se pot acorda elevilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Reci 
pe anul ~colar 2022-2023. 

in urma analizarii proiectului de hotarare, comisia de specialitate a constatat ca, 
- , proiectul de hotarare este intocmit cu respectarea prevederilor legale din domeniu, 

A vand in vedere ca dezbaterea proiectului de hotarare in ~edinta consiliului local este 
utila ~i oportuna ~i ca proiectul de hotarare a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale 
din domeniu, in baza art.125 alin.(1) lit.a ~i b din Ordonanta de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, totodata sunt respectate prevederile Legii educatiei 
nationale nr.1 /2011 cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Comisia de specialitate 

A VIZEAZA. FA VO RABIL 

Proiectul de hotarare in forma initiata ~i propune spre dezbatere ~i aprobare consiliului 
local. 

SECRETAR 
Borba.th Jeno 



ROMA.NIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget-finanJe, agricultura, gospodarire comunala, protecJia 
mediului, comerJ ~i turism 
Nr. 5o8g I 2,1. IC,, ~:2~ 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind stabilirea cuantumului burselor pe 

categorii ~i numarul de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de 
invatamant preuniversitar de stat din Comuna Reci pe anul ~colar 2022-2023 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare susmentionat, 
a constatat ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale. 

Este avizat favorabil din partea compartimentului de resort, cele semnalate 
in expunerea de motive. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, ~i Legii nr.273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Tinand cont de cele aratate mai SUS avizam favorabil proiectul de hotarare 
~i propunem adoptarea hotararii in forma eliberata. 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 
COMUNARECI 
Comisia de specialitate pe domenii 
de activitati social-culturale,culte invatamant, 
sanatate ~i familie,munca ~i protectie sociala, 
protectie copii,tineret ~i sport 
Nr. 5l81 din ~I .lo . :29~« 

Raport al comisiei de specialitate 
asupra proiectului de hotarare, privind stabilirea cuantumului burselor pe 

categorii ~i numarul de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de 
invatamant preuniversitar de stat din Comuna Reci pe anul ~colar 2022-2023 

Comisia noastra de specialitate analizand proiectul de hotarare, 
susmentionat, constata ca proiectul este intocmit conform prevederilor legale. 

Sunt respectate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, precum prevederile Legii educatiei nationale 
nr.1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Tinand cont de cele aratate mai sus, comisia avizeaza favorabil proiectul de 
hotarare, privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de burse 
ce se pot acorda elevilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din 
Comuna Reci pe anul ~colar 2022-2023 ~i propune spre aprobare in cadrul 
~edintei de consiliu in forma elaborata. 

Pre~edinte comisie, 
Veres Istvan 

Membru 
Barabas Kalman 




