
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din __.03.2022 

 
 

privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se 

acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 

municipiul Roman pentru semestrul al II-lea al anului școlar 

2021-2022 și semestrul I al anului școlar 2022-2023 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 15130 din 01.03.2022 inițiat de 

Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 15379 din 02.03.2022 întocmit de către Direcția 

Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 
Mass Media și I.T.; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.03.2022 dat de Secretarul 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.03.2022 al 
Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. ___ din __.03.2022 al 
Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul 
favorabil nr. ___ din __.03.2022 al Comisiei juridice. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 
Având în vedere prevederile art. 9 alin (7), art. 82 alin (1), alin (2) și art. 

105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare;  
          Având în vedere dispozițiile articolului unic din Hotărârea Guvernului 
României nr. 1094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 
2021-2022;  
          Având în vedere dispozițiile Cap. II,  art. 5 – art. 16 și Cap. III art. 17 - 
art. 19 din Anexa la Ordinul nr. 5870 din 22 decembrie 2021privind aprobarea 
criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 



 

preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației, și prevederile O.M.E.N.C.S. 
nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului;  

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5511 
din 28 octombrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența 

efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de 

învățământ particular, precum şi cu H.C.L. nr. 4 din 28.01.2021 privind 
aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman 

pentru anul școlar 2021-2022 și ale H.C.L. nr. 285 din 22.12.2022 privind 
aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman 

pentru anul școlar 2022-2023; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin (2), lit. „1”, ale alin. (7), 

lit. „a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, 
alin. 3, lit ”a”, art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă, în limita fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 
2022, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 și semestrul I al 
anului școlar 2022-2023, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat 

cu frecvență, din instituțiile de învățământ din Municipiul Roman, un număr 
total de 3519 burse școlare, după cum urmează: 
a) burse de performanță în cuantum lunar de 500 lei, pentru perioada cursurilor 
școlare; 
b) burse de merit în cuantum lunar de 200 lei, pentru perioada cursurilor școlare; 
c) burse de studiu în cuantum lunar de 150 lei, pentru perioada cursurilor 
școlare; 
d) burse de ajutor social în cuantum lunar de 200 lei, cu plata integrală atât pe 

perioada cursurilor școlare cât și a vacanțelor. 
 

 
Art. 2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de 

învățământ preuniversitar de stat, cu frecvență, din Municipiul Roman, conform 
anexeinr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea 
prevederilor Ordinului Ministerului Educației nr. 5870 din 22 decembrie 2021 

care stabilește criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat. 
 

 
Art. 3. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de 

merit, de studiu și de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație 

ale unităților de învățământ.  
 

 
Art. 4. Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri; 

 



 

 
Art. 5. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

general al Municipiului Roman, instituțiilor de învățământ şi autorităţilor 

interesate. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                              Secretarul general al Municipiului Roman, 
    Ștefan-Ionuț GÂRBEA                   Gheorghe CARNARIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 

privind majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție 20  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 

 



 
 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din __.03.2022 
 

Nr. 
crt. Unitatea de învățământ 

Categorii de burse 
Nr. burse de 
performanță, 

conform art. 5  
din OME nr. 

5870/22.12.2021 

Nr. burse de 
merit, 

conform art. 8 
din OME nr. 

5870/22.12.2021 

Nr. burse de 
studiu, conform 
art. 10 din OME 

nr. 5870/ 
22.122021 

Nr. burse de 
ajutor social, 

conform art. 14 
din OME nr. 

5870/22.12.2021 

1 Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” 0 184 16 79 

2 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 0 49 10 76 

3 Școala Gimnazială „Al. Ioan Cuza” 0 113 20 27 

4 Școala de Artă „Sergiu Celibidache” 0 31 18 76 

5 Școala Gimnazială „Calistrat Hogaş” 0 38 10 53 

6 Colegiul Național „Roman Vodă” 0 442 65 414 

7 Liceul Tehnologic „Vasile Sav” 0 57 52 395 

8 Colegiul Tehnic „Petru Poni” 0 25 99 264 

9 Colegiul Tehnic „Danubiana” 0 4 15 123 

10 Colegiul Tehnic „Miron Costin” 0 3 36 214 

11 Liceul cu Program Sportiv 1 74 13 152 

12 Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” 0 18 10 82 

13 
Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. 

Francisc de Assisi” 
0 18 32 111 

 TOTAL 1 1056 396 2066 
 



 

                        

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Cabinet Primar  
Nr. 15130 din 01.03.2022 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de 

burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din 

municipiul Roman pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 și 

semestrul I al anului școlar 2022-2023 
  

 
Luând în considerare prevederile: 

- art. 9 alin (7), art. 82 alin (1), alin (2) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 
1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;  
- dispozițiile Cap. II,  art. 5 – art. 16 și Cap. III art. 17 - art. 19 din Anexa la 
Ordinul nr. 5870 din 22 decembrie 2021privind aprobarea criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, emis de 
Ministerul Educației; 
- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului;  

Ținând cont de adresele înaintate de unitățile de învățământ preuniversitar 
de stat din Municipiul Roman prin care ni se comunică numărul elevilor care pot 
beneficia de burse școlare pe cele 4 categorii: de performanță, de merit, de 
studiu şi burse de ajutor social, după cum urmează: 
- adresa nr. 754/22.02.2022, înregistrată la Primăria Roman sub nr. 

12882/22.02.2022, a Școlii gimnaziale „Vasile Alecsandri” Roman,  
- adresa nr. 430/14.02.2022, înregistrată la Primăria Roman sub nr. 

11469/17.02.2022, a Școlii gimnaziale „Mihai Eminescu” Roman,  
- adresa nr. 963/21.02.2022, înregistrată la Primăria Roman sub nr. 

14584/28.02.2022, a Școlii gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Roman, 
- adresa nr. 427/28.02.2022, înregistrată la Primăria Roman sub nr. 

14718/28.02.2022, a Școlii de Artă „Sergiu Celibidache” Roman, 
- adresa nr. 926/21.02.2022, înregistrată la Primăria Roman sub nr. 

12297/21.02.2022, a Școlii gimnaziale „Calistrat Hogaș”” Roman, 
- adresa nr. 1065/28.02.2022, înregistrată la Primăria Roman sub nr. 

14588/28.02.2022, a Colegiului Național „Roman-Vodă” Roman, 
- adresa nr. 740/28.02.2022, înregistrată la Primăria Roman sub nr. 

14896/01.03.2022, a Liceului Tehnologic „Vasile Sav” Roman, 



 
- adresa nr. 1810/22.02.2022, înregistrată la Primăria Roman sub nr. 

12838/22.02.2022, a Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman, 
- adresa nr. 1015/22.02.2022, înregistrată la Primăria Roman sub nr. 

13100/23.02.2022, a Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman, 
- adresa nr. 1931/28.02.2022, înregistrată la Primăria Roman sub nr. 

14586/28.02.2022, a Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman, 
- adresa nr. 164/14.02.2022, înregistrată la Primăria Roman sub nr. 

11474/17.02.2022, a Liceului cu Program Sportiv Roman, 
- adresa nr. 487/18.02.2022, înregistrată la Primăria Roman sub nr. 

13755/24.02.2022, a Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman, 
- adresa nr. 503/28.02.2022, înregistrată la Primăria Roman sub nr. 

14592/28.02.2021, a Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de 
Assisi” Roman; 

Având în vedere dispozițiile articolului unic din Hotărârea Guvernului 
României nr. 1094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 
2021-2022;  

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5511 
din 28 octombrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența 

efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de 

învățământ particular, precum şi cu H.C.L. nr. 4 din 28.01.2021 privind 
aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman 
pentru anul școlar 2021-2022 și ale H.C.L. nr. 285 din 22.12.2022 privind 
aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman 
pentru anul școlar 2022-2023; 

Luând în considerare faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de 

sprijin material ce vizează atât protecția socială cât și stimularea elevilor care 
obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină;  

Ținând seama de faptul că societatea și comunitatea locală sunt beneficiari 
terțiari ai învățământului preuniversitar de stat; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) și alin (2), lit. „1”, ale alin. (7), 
lit. „a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, 
art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre și anexa la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care 

se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Roman 
pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022 și semestrul I al anului 
școlar 2022-2023. 

Direcția Economică va repartiza fondurile necesare pentru acoperirea 
cheltuielilor cu bursele școlare alocate pentru anul 2022, la capitolul 65 
„Învățământ”, din sumele defalcate din Taxa pe Valoare Adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor – reprezentând finanțarea de bază a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat, pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2, lit. b) – d) 
din Legea educației naționale nr. 1/2011 și burse, repartizate de Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Neamț, prin adresa nr. 1425 din 13.01.2022, 



 
sume aprobate prin Legea nr. 317din 28 decembrie 2021- Legea bugetului de 
stat pe anul 2022. 

 
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 

 
Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre 

anexat. 
 

INIȚIATOR 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Direcția Economică și Serviciul organizare evenimente, cultură, 

culte, învățământ mass media și I.T. 

Nr. 15379 din 02.03.2022 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului 

de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat din municipiul Roman pentru semestrul al II-lea al anului școlar 

2021-2022 și semestrul I al anului școlar 2022-2023 
 
 

Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 
Roman – dl. Leonard Achiriloaei şi proiectul de hotărâre prin care se propune 
aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat din municipiul Roman pentru semestrul al II-
lea al anului școlar 2021-2022 și semestrul I al anului școlar 2022-2023, 
respectiv a  numărului total de 3519 burse școlare pentru fiecare instituție de 

învățământ preuniversitar de stat, cu frecvență, din Municipiul Roman, conform 

anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 
a) burse de performanță în cuantum lunar de 500 lei, pentru perioada cursurilor 
școlare; 
b) burse de merit în cuantum lunar de 200 lei, pentru perioada cursurilor școlare; 
c) burse de studiu în cuantum lunar de 150 lei, pentru perioada cursurilor 
școlare; 
d) burse de ajutor social în cuantum lunar de 200 lei, cu plata integrală atât pe 

perioada cursurilor școlare cât și a vacanțelor. 
 
se constată că acestea sunt în conformitate cu: 
 
- art. 9 alin (7), art. 82 alin (1), alin (2) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 
1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;  
- cu dispozițiile articolului unic din Hotărârea Guvernului României nr. 1094 din 
6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022;  
- cu dispozițiile Cap. II,  art. 5 – art. 16 și Cap. III art. 17 - art. 19 din Anexa la 
Ordinul nr. 5870 din 22 decembrie 2021privind aprobarea criteriilor generale de 



 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, emis de 
Ministerul Educației; 
- cu prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului 
elevului;  
- cu Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5511 din 28 octombrie 2021 
pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare 

pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 

antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, 
precum şi cu H.C.L. nr. 4 din 28.01.2021 privind aprobarea rețelei unităților de 

învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2021-2022 
și ale H.C.L. nr. 285 din 22.12.2022 privind aprobarea rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2022-2023; 
- cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- precum și cu prevederile art. 129, alin. (1) și alin (2), lit. „1”, ale alin. (7), lit. 
„a”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, ale art. 139, art. 
140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ. 
 
 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 
 
      Director Economic,                             Șef Serviciu Organizare Evenimente, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU       Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        

                                                                Mihai BÎRJOVANU 
 

 


