
ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

COMUNA CÂLNIC 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 41/2022 

Privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2021-2022 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat 

 

Consiliul local al comunei Câlnic, județul Alba, întrunit în ședința ordinară în data de 

29.04.2022; 

Având în vedere: 

 Faptul că se impune potrivit legislației în vigoare aprobarea cuantumului lunar al unei 

burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Comunei Câlnic aferent 

anului școlar 2021-2022 precum și numărul de burse aprobat; 

 Adresa nr. 424/18.04.2022 a Școlii Gimnaziale Câlnic, înregistrată la instituția noastră 

cu nr. 2300/18.04.2022, referitoare la numărul elevilor care beneficiează de bursă, precum și 

cuantumul burselor pentru sem.II al anului școlar  2021-2022; 

 Proiectul de hotărâre nr. 42/2022 privind aprobarea numărului de burse aferent 

semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat; 

 Referatul de aprobare al domnului Primar Bodea Lucian-Tiberiu, înregistrat sub nr. 

42/1/2022; 

 Raportul de specialitate întocmit de compartimentul Financiar Contabil din cadrul 

Primăriei comunei Câlnic înregistrat sub nr. 2372/20.04.2022; 

 Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3  ale Consiliului Local Câlnic; 

 

Ținând cont de prevederile: 

 Legii nr.1/2011-art.82-Legea educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legii 317 din 2021-Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

 HG nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, 

de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu 

frecventa, care se acorda in anul scolar 2021-2022 

 Ordinul 3073/2022 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul 

ministrului educatiei nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art 196 alin.(1) lit. a din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1.  Se aprobă un număr de 110 burse pentru elevii din învățământul preuniversitar 

de stat de pe raza Comunei Câlnic, aferent semestrului II al anului școlar 2021-2022; 

  Art.2. Se aprobă numărul pe tipul de burse, pentru fiecare instituție de învățământ 

preuniversitar de stat, conform tabelului: 

Nr. 

crt. 

Unitatea școlară Burse de 

performanță 

Burse de 

merit 

Burse de 

studiu 

Burse de 

ajutor social 

1 Școala Gimnazială 

Câlnic 

0 14 15 81 

 TOTAL 0 14 15 81 

Art.3.  Orice alte dispoziții contrare prezentei, își încetează valabilitatea.  



Art.4. Primarul Comunei Câlnic se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri; 

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenii și   

în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul primariei și în Monitorul oficial 

al comunei Câlnic si se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Alba;  

- Primarului comunei Câlnic; 

- Compartimentului Financiar-Contabil;   

- Școlii Gimnaziale Câlnic; 

 

Câlnic, la 29.04.2022     

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

             CUNȚAN IOAN                                      SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                 MATEI Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Total consilieri locali 11 

Prezenți 11 

Pentru 11 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, DUPĂ SEMNĂTURA 

PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 41/2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2022  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2022  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …/…/2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 

caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 

10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 

comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 

5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 

se adresează.” 

 


