
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8  voturi pentru valabil exprimate , care reprezintă 100% din 
numărul consilierilor prezenți și 80 % din numărul consilierilor in funcție . 
 

           

 

ROMÂNIA 
COMUNA ARIEȘENI,  JUDEȚUL ALBA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 Comuna  Arieșeni, sat. Arieșeni nr.19, jud. Alba  
Adresa e-mail : arieseni@ab.e-adm.ro 

Telefon: 0358402989 
                                                                                                                 

HOTĂRÂREA NR. 33/16.05.2022 
privind premierea elevilor și a profesorilor coordonatori de pe raza Unității Administrativ 

Teritoriale Arieșeni cu rezultate deosebite la  olimpiade județene în anul 2022 
 

Consiliul Local al Comunei Arieșeni , județul Alba,  
            Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare întocmit de către Primarul Comunei Arieșeni , înregistrat sub nr. din 2839  

din  03.05.2022 ; 
- raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Contabilitate înregistrat sub nr. 2840 din  

03.05.2022 ; 
- adresa nr.478/14.04.2022 de la LTTA Arieșeni înregistrată sub nr. 2511/14.04.2022 la primăria 

Comunei Arieșeni; 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3; 

 Având în vedere prevederile:   
- art.5 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
- art.105 alin.(1),(2) lit.h). şi art.111 alin.(4) din Legea nr.1/2011 -Legea educației naționale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.7 lit.v). din Statutul Elevului aprobat şi emis prin Ordinul Ministerului Educației Naționale și 
cercetării științifice nr. 4742/10.08.2016; 
- art.129 alin.(1) si alin.(7) lit.a si e din OUG 57 /2019 privind Codul Administrativ. 
  
In temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1 Se aprobă premierea elevilor și a profesorilor îndrumători de pe raza Unității 
Administrativ Teritoriale Arieșeni cu rezultate deosebite olimpiade județene, conform Anexei 1, 
parte integrantă a prezentei hotărâri.       
            Art.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul comunei Arieșeni, 
județul Alba, Compartimentul Contabilitate, și administratorul unităților de învățământ LTTA Arieșeni 
          Art.4 Prezenta hotărâre se inaintează și se comunică cu: Instituția Prefectului-Județului Alba, 
Primarului Comunei Arieșeni,LTTA Arieșeni, Dosar/afișaj primărie. 
  

                               contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                    pt. secretar general, 
consilier local                                                                         inspector asistent 

Mădălin-Petru PETRUSE                                Ionel-Viorel BELEI 
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Anexa 1 la HCL  nr. 33 din 16.05.2022 
 

Tabel Nominal  
 

Nr. crt Nume și 
Prenume 

Premiu obținut Elev/ 
profesor 

Valoare 
premiu 

1 Purcel Marian Locul I -  faza județeana – 
Limba romană 

elev 500 lei 

2 Bendea Nicolae Locul I - faza județeana 
Limba romană 

Profesor 
îndrumător 500 lei 

3 Cîrja Lavinia Locul I faza județeana - 
Istorie 

elev 500 lei 

4 Mocan Mirela  Locul I faza județeana - 
Istorie 

Profesor 
îndrumător 500 lei 
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președinte ședință,                    pt. secretar general, 
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Mădălin-Petru PETRUSE                                Ionel-Viorel BELEI 
 
 

 


