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            H O T Ă R Â R E A nr.78/2022 
  privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora, acordate 
elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna 

Ciumani, pentru modului I și II al anului şcolar 2022 -2023 
 

 

 

       Consiliul Local al comunei Ciumani, 

        Având în vedere: 

        - Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr.78/2022 a Primarului 

comunei Ciumani referitor la aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, 

acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna 

Ciumani, pentru modului I și II al anului școlar 2022-2023, 

         - raportul de specialitate a compartimentului achiziții publice și implementare 

proiecte nr.78/2022,  

          -Avizul consultativ  favorabil nr.78/2022 al comisiei de specialitate pentru  

activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sport, sănătate, familie, muncă, protecţie 

social, protecţia copilului, protecție civilă, juridică și de disciplină, 

       -  faptul  că la nivelul comunei Ciumani intenționăm să motivăm elevii prin 

bursele de merit și de studiu  să aibă rezultate cât mai bune, totodată prin bursele 

sociale motivăm elevii ca să nu abandoneze școala. 

       Luând în considerare prevederile: 

         - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.4/2022, privind aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli consolidat general al comunei Ciumani pe anul 2022,cu 

modificările și rectificările ulterioare, 

        - art.alin.(3) și(4) și ale art.20 alin.(1) litera h) din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

         -  art.82 alin.(1) și alin.(2),  art. 105, alin. (2)litera d) din Legea 1/2011,Legea 

educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, 

         - Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 

5.870/2021, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat,modificată ulterior prin Ordinului ministrului 

educației, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.073/2022, 

         - Hotărârea Guvernului nr. 1138/2022 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 2022-

2023 



      Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică și a Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, văzând anunțul public-procesul verbal de afișare 

nr.3702/2022, 

În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 129 alin.(2) litera b) și d), alin.(4) 

litera d), alin.(7) litera a), art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) , art.196 alin.(1) litera a) 

din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 

completările ulterioare,     

 

h o t ă r e ș t e : 

 

Art. 1. (1)Se aprobă acordarea de burse  pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat din comuna Ciumani, pentru modulul I și II al anului şcolar 
2022 – 2023, după cum urmează: 

Nr.crt. Tip bursă  Cuantum 
lei/elev/lună 

Nr.burse 

1. Burse de merit:            250             27 

2. Burse de studiu 150 33 

3. Burse sociale 200 la cerere 

(2) Bursele școlare menționate la alineatul (1) se acordă în limita fondurilor 
disponibile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Ciumani, respectiv  
suma de 189.000 lei. 
  
Art. 2. Acordarea burselor se va realiza prin Școala Gimnazială Köllő Miklós în baza 
documentelor justificative socilitate conform Ordinului MECTS nr.5870/2021, cu 
modificările și completările ulterioare. 
  
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Pimarul 

comunei Ciumani precum și conducerea Școlii Gimnaziale Köllő Miklós. 

 

Art.4 Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al comunei Ciumani va fi 

comunicat Prefectului -Județul Harghita, Primarului comunei, Școlii Gimnaziale Köllő 

Miklós și se va aduce la cunoștință publică.  

 
 

 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  Contrasemnează   pentru legalitate 
        Nagy Erzsébet                                    Secretar general: Balogh Zita 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de  25 
octombrie 2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
un număr de 12  voturi pentru , .... abţineri şi  ...... voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 
..... consilieri prezenţi la şedinţă. Dl.consilier Korpos Levente nu a votat, fiind în situația de conflict de interese. 


