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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind suplimentarea numărului burselor scolare ce se vor acorda  

din bugetul local al Municipiului Campulung elevilor din învăţământul  
preuniversitar in anul scolar 2022 – 2023  

 
Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în şedinţă ordinară în 

data de                              ; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Campulung nr. 7332 din 03.03.2023 privind 

aprobarea suplimentarii numărului burselor scolare ce se vor acorda din Bugetul Local elevilor din 
învăţământul preuniversitar cu frecvanta in anul scolar 2022 – 2023, conform adresei nr. 
422/07.02.2023 a Scolii Gimnaziale Oprea Iorgulescu; 

- Referatul de specialitate al Directiei Economice si Fiscale nr. 7333 din 03.03.2023 privind 
aprobarea suplimentarii numărului burselor scolare ce se vor acorda din Bugetul Local elevilor din 
învăţământul preuniversitar cu frecvanta in anul scolar 2022 – 2023, conform adresei nr. 
422/07.02.2023 a Scolii Gimnaziale Oprea Iorgulescu; 

- Adresa nr. 422/07.02.2023, inregistrata sub nr. 4247/08.03.2023, a Scolii Gimnaziale Oprea 
Iorgulescu; 

- Prevederile Ordinului nr. 5379/2022,  privind  aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din invatamantul  preuniversitar;  

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

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul cu frecvenţă, care 
se acordă în anul şcolar 2022 – 2023 si pentru stabilirea termenelor de plata a acestora; 

- Rețeaua școlară de pe raza Municipiului Câmpulung;  
- Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 4 si 5 ale Consiliului Local; 

         În temeiul art. 196, alin.(1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă suplimentarea numarului de burse scolare prevazut in Anexa nr. 1 la Hotararea de 
Consiliu Local nr. 227 din 20.10.2022  privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare ce se 
acorda din bugetul local al Municipiului Campulung elevilor din invatamantul preuniversitar in anul scolar 
2022 – 2023, actualizat prin Hotararea Consiliului Local nr. 242/29.11.2022 si prin Hotararea Consiliului 
Local nr. 264/14.12.2022. 

 
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza Directia Economica si Fiscala, 

Serviciul buget, Contabilitate si Executie Bugetara si Scoala Gimnaziala Oprea Iorgulescu. 
 

           Art. 3. Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică şi va fi 
comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul  Argeş, Primarului Municipiului Câmpulung si 
Scolii Gimnaziale Oprea Iorgulescu. 

Municipiul Câmpulung, 2023 
 
 

 
 

Avizat, 
Secretar, 

Ramona Simion 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
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Serviciul Buget, Contabilitate si Executie Bugetara                  
Nr.   7333/03.03.2023 
           Aprobat, 
                          Primar, 
                          Elena Valerica LASCONI 
                                                                                                                                                              

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea suplimentarii numărului burselor scolare ce se vor acorda  

din Bugetul Local elevilor din învăţământul preuniversitar cu frecvanta  
in anul scolar 2022 – 2023, conform adresei nr. 422/07.02.2023 a  

Scolii Gimnaziale Oprea Iorgulescu 
 

 Tinand seama de prevederile: 
         - art. 82 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit căruia: 

”(1) 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. 
    (1^1) 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*). 
    (1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa 
de studiu. 
    (1^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), de bursa de performanţă pot să beneficieze şi elevii de la 
cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar particular. 
    (2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi 
numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 
    (3) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei. Criteriile specifice 
de acordare a burselor de performanţă, de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se 
stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate 
şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 
    (4) Elevii pot beneficia şi de burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte 
persoane juridice sau fizice, precum şi de credite pentru studiu acordate de bănci, în condiţiile legii. 
    (5) Elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit 
prevederilor legale. 
    (6) Elevii etnici români cu domiciliul stabil în străinătate beneficiază de burse, potrivit prevederilor 
prezentei legi”. 

      - art. 105, alin (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit căruia: 

“(2) Finanţarea complementară 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, pentru următoarele categorii de 
cheltuieli: 

    d) cheltuieli cu bursele elevilor”. 
 

- Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 5379/2022, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar; 

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 



 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                

MUNICIPIUL CÂMPULUNG 
                                                                                                                                       Str. Negru Vodă, nr. 127, judeţul Argeş                                                                  

Tel/fax: 0248511034, 0248510055     
Mobil 0756.998.960; email:primarie@primariacampulung.ro 

- Hotararii Guvernului nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor 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 si pentru stabilirea termenelor de plata ale 
acestora, potrivit caruia: 

“ART. 1 alin.  (1) În anul şcolar 2022 - 2023, cuantumul minim al burselor lunare de performanţă, de 
merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar cu 
frecvenţă, este de: 
    a) 500 de lei, pentru bursa de performanţă; 
    b) 200 de lei, pentru bursa de merit; 
    c) 150 de lei, pentru bursa de studiu; 
    d) 200 de lei, pentru bursa de ajutor social. 
    (2) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor 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. 
    (3) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al 
burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale”. 

 
- Hotararii Consiliului Local nr. 230 din 28.12.2021 cu privire la reteaua unitatilor de invatamant ce va 

functiona in anul scolar 2022-2023 in Municipiului Campulung; 
 

 Prin Hotararea Consiliului Local nr. 227/20.10.2022 a fost aprobat numarul si cuantumul burselor 
scolare ce se acorda din bugetul local al Municipiului Campulung elevilor din invatamantul preuniversitar 
in anul scolar 2022-2023, iar numarul a fost actualizat prin Hotararea Consiliului Local nr. 242/29.11.2022 
si prin Hotararea Consiliului Local nr. 264/14.12.2022.  

 
Prin adresa nr. 422/07.02.2023, inregistrata sub nr. 4247/08.02.2023 a Scolii Gimnaziale Oprea 

Iorgulescu se solicita suplimentarea numarului de beneficiari de burse sociale cu 2 elevi. 
 Drept urmare, se propune spre aprobare actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 227/20.10.2022 

privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor scolare ce se acorda din bugetul local al Municipiului 
Campulung elevilor din învăţământul preuniversitar in anul scolar 2022 – 2023, conform celor solicitate. 

 
 
 
 
 
 
 

Director executiv,                             Sef serviciu,                                Inspector, 
Violeta IARCA                             Vasilica Constantinescu           Roxana Maria CAPLAN 
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Nr.  7332/03.03.2023 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea suplimentarii numărului burselor scolare ce se vor acorda  

din Bugetul Local elevilor din învăţământul preuniversitar cu frecvanta  
in anul scolar 2022 – 2023, conform adresei nr. 422/07.02.2023 a  

Scolii Gimnaziale Oprea Iorgulescu 
 
 
 
 
 

 
Tinind cont de adresa nr. 422/07.02.2023, inregistrata sub nr. 4247/08.02.2023 a Scolii Gimnaziale 

Oprea Iorgulescu prin care se solicita suplimentarea numarului de beneficiari de burse sociale, propun spre 
aprobare actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 227/20.10.2022 privind aprobarea numărului şi 
cuantumului burselor scolare ce se acorda din bugetul local al Municipiului Campulung elevilor din 
învăţământul preuniversitar in anul scolar 2022 – 2023, conform celor solicitate. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Primar,  
Elena Valerica LASCONI 

 
 
 

 

 

 
 



Ordin 5379/2022 Tipul bursei

Cuantumul 
bursei

an  scolar
2022-2023

Colegiul 
Tehnic 

Campulung

Colegiul 
National 

Pedagogic 
Carol I

Colegiul 
National 
Dinicu 

Golescu

Liceul cu 
Program 
Sportiv

Liceul 
Tehnologic 

Auto

Scoala 
Gimnaziala 

CD Aricescu

Scoala 
Gimnaziala 

Nanu 
Muscel

Scoala 
Gimnaziala 

Theodor 
Aman

Seminarul 
Teologic 

Iustin 
Patriarhul

Scoala 
Gimnaziala 

Oprea 
Iorgulescu

Liceul 
Teoretic 

Dan 
Barbilian

TOTAL 
GENERAL

art. 7, alin (1) din Anexa 
la Ordinul nr. 5379/2022

BURSE DE PERFORMANTA 600 lei/luna 0 8 44 9 0 0 2 0 0 2 2 67

TOTAL 0 216 326 33 2 10 100 19 3 89 180 978

media 10 350 lei/luna 0 14 39 6 0 0 21 6 0 19 14 119

media 9.50-9.99 250 lei/luna 0 202 287 27 2 10 79 13 3 70 166 859

250 lei/luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Art. 13, alin (1)  din 
Anexa la Ordinul nr. 
5379/2022

BURSE DE STUDIU 150 lei/luna 21 72 55 62 2 9 25 7 4 24 41 322

TOTAL 37 130 68 115 13 97 69 56 19 42 76 722

200 lei/luna 11 87 18 73 10 69 30 37 3 23 29 390

250 lei/luna 26 38 39 33 3 19 34 12 9 13 37 263

300 lei/luna 0 5 11 5 0 9 5 7 7 6 10 65

200 lei/luna 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

Art. 18, alin (1)  din 
Anexa la Ordinul nr. 
5379/2022

BURSA DE AJUTOR SOCIAL 
OCAZIONAL

200 lei/an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 426 493 219 17 116 196 82 26 157 299 2089

Primar, Director executiv,                             Sef serviciu,                                Inspector,
Elena Valerica LASCONI Violeta IARCA                    Vasilica CONSTANTINESCU              Roxana Maria CAPLAN

BURSE DE AJUTOR SOCIAL, din care 

Anexa nr 1
CENTRALIZATOR BURSE 

BURSE DE MERIT, din care

Art. 10 alin (1), lit a) si 
b) din Anexa la Ordinul 
nr. 5379/2022

Art. 10 alin (1), lit c) si d) din Anexa la Ordinul nr. 5379/2022

Art. 15, lit. a)  din Anexa la Ordinul nr. 5379/2022

Art. 15, lit. b)  din Anexa la Ordinul nr. 5379/2022

Art. 15, lit, c) din Anexa la Ordinul nr. 5379/2022

Art. 15, lit, d) din Anexa la Ordinul nr. 5379/2022

TOTAL GENERAL




