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

Telefon: 0358402989 
HOTĂRÂREA   NR. 68/31.10.2022 

                   cu privire la aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din comuna Arieșeni, în anul școlar 2022-2023 

 
Consiliul local al Comunei Arieșeni, județul  Alba, întrunit în ședința publică ordinară în 31 

octombrie  2022 
  Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare întocmit de către Primarul comunei Arieșeni , înregistrat sub nr. 6779 din  27.10.2022 ; 
- raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Contabilitate înregistrat sub nr. 6781 din   

24.02.2022 ; 
- adresa 1323/21.10.2022 a LTTA Arieșeni; 
- prevederile  Hotărârea de Guvern 1138/14 septembrie 2022 pentru aprobarea cuantumului minim a1 

burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar 
de stat, cu  frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022 – 2023; 

- Prevederile Ordinul M.E. nr.5379/2022  privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar; 

- prevederile din  Legea nr. 1/2011-Legea Educaţiei Naţionale,cu modificările şi completările ulterioare.  
- prevederile din Legea nr. 273/2006-privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
  Ținând cont de avizul consultativ, favorabil, al comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3  din cadrul 
Consiliului local 
 În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (5), lit. „a” și ale art.196 alin.(1) lit. „a” din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE 

Art.1 Se aprobă acordarea unui număr de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de 
stat din comuna Arieșeni, în anul școlar 2022-2023, în funcție de tipul bursei, astfel: 

1. 22 - bursa de merit. 
2. 19-  bursa de ajutor social  

  Art.2 Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat 
de pe raza comunei Arieșeni, aferent anului școlar 2022-2023, după cum urmează :  

1. bursa de merit - -200 lei/elev/lună. 
2. bursa de ajutor social -200 lei/elev/lună. 

  Art.3 Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii educației naționale 
nr.1/2011,cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Educației nr. 5.379/2022 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar şi ale 
Hotărârii Guvernului nr. 1.138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de 
performanță, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, 
care se acordă, în anul școlar 2022-2023 şi pentru stabilirea termenelor de plată a acestora, întreaga 
răspundere revenind unităților de învățământ preuniversitar şi Inspectoratului Școlar Județean Alba. 

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează dl primar Gheorghe PANTEA, 
Compartimentul Contabilitatea și Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni  . 

            Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările si completările ulterioare. 
           



 Art.6 Prin intermediul Secretarului general al comunei Arieșeni, prezenta hotărâre se comunică și 
se înaintează : Instituția Prefectului județului Alba, Primarului comunei Arieșeni, Compartimentului 
Contabilitate, LTTA Arieșeni și se publică pe pagina de internet și la avizierul primăriei.  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată, prin vot deschis, cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi 
,,abțineri” și 0  voturi ,, împotrivă”,   
   Număr consilieri locali în funcție : 11                       Număr consilieri locali prezenți : 9       
                     

      contrasemnează pentru   legalitate, 
președinte ședință,                      pt. secretar general comună, 
consilier local                                                                         inspector asistent 
Voicu MATEI                                                  Ionel-Viorel BELEI 
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