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H O T Ă R Â R E A 
Nr. 85 din 24.11.2022 

 

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul Comunei Periam 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de 

Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 24.11.2022, având în 

vedere următoarele: 

- procesul verbal nr. 3704/21.10.2022 al Liceului Teoretic Periam, înregistrat la Primăria Comunei 

Periam sub nr. 8186/02.11.2022, prin intermediul căruia s-a transmis numărul elevilor beneficiari ai 

burselor de merit, studiu şi sociale care frecventează cursurile de zi din învăţământul preuniversitar de 

stat, pentru anul şcolar 2022-2023; 

- referatul de aprobare nr. 8554/17.11.2022 prezentat de primarul Comunei Periam, Județul 

Timiș, în calitatea sa de inițiator; 

- raportul compartimentului de specialitate 8563/17.11.2022 întocmit de doamna Cruciță Oana-

Miruna, inspector I asistent-contabil în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al 

Primăriei Comunei Periam; 

- prevederile H.C.L. Periam nr. 14/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al Comunei 

Periam pe anul 2022, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 19 alin. 1 lit. b și alin. 2, art. 21 alin. 1-2 și alin. 4 și art. 22-23 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 82 și art. 105 alin. 2 lit. d din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 4 din O.A.P. nr. 5379/2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, precum și art. 9-11, art. 12-13, art. 14-20 din 

Anexa la același act normativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de 

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu 

frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-2023, și pentru stabilirea termenelor de plată a acestora; 
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- prevederile art. 11 alin. 1 lit. e, art. 11 alin. 2 lit. a-b, art. 13 alin. 1 lit. c și art. 16 alin. 3 lit. c 

din O.A.P. nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam aprobat 

prin H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;                                       

În temeiul prevederilor art. 87 alin. 1, art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. d, art. 129 

alin. 7 lit. a, art. 134 alin. 1 și alin. 3 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 140, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197-

200 și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă numărul burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat, la nivelul Comunei Periam, respectiv se aprobă un număr total de 

126 burse școlare, stabilit în funcție de tipul bursei, după cum urmează: 

a. burse de performanță:          0 

b. burse de merit:                   55 

c. burse de studiu:                  10 

d. burse de ajutor social:        61 

 

Art. 2. Se aprobă cuantumul burselor școlare prevăzute la art. 1, cu obligativitatea respectării 

condiției ca elevii beneficiari să obțină și nota 10 la purtare, după cum urmează: 

a) bursa de performanță, în cuantum de 500 lei/lună; 

b) bursa de merit, în cuantum de 200 lei/lună, acordându-se elevilor care au obţinut minim 

media generală 9,50; 

c) bursa de studiu, în cuantum de 150 lei/lună; 

d) bursa de ajutor social, în cuantum de 200 lei/lună, cu plata integrală atât pe perioada 

cursurilor şcolare, cât şi a vacanţelor. 

 

Art. 3. (1) Acordarea burselor se face în strictă concordanță cu prevederile Legii nr. 1/2011 și 

ale Ordinului Administrație Publică nr. 5379/2022, în baza criteriilor specifice aprobate de consiliul de 

administrație al unității școlare, în limitele fondurilor repartizate prevăzute la art. 2 și în raport cu 

integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare, întreaga răspundere pentru corectitudinea şi 

acordarea burselor şcolare revenind conducerii Liceului Teoretic Periam.  

             (2) Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și 

susținerii examenului de bacalaureat.  

             (3) Prin excepție de la prevederile alin. 2, bursele de ajutor social se acordă și pe perioada 

vacanțelor școlare categoriilor beneficiare de elevi care se încadrează în situațiile prevăzute de art. 15 

din Anexa la O.A.P. nr. 5379/2022.  

             (4) În cazul în care există suspiciuni privind veridicitatea şi declaraţiile privind veniturile 

familiilor din care provin elevii beneficiari ai burselor de ajutor social, reprezentanţii unităţii de 

învăţământ pot cere efectuarea unor anchete sociale în acest sens de către Compartimentul Asistență 

socială din cadrul Primăriei Comunei Periam. 

             (5) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, 

apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile 

efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse. 

 

Art. 4. (1) Numărul burselor școlare menționate la art. 1 se acordă în limita fondurilor disponibile 

și care sunt cuprinse cu această destinație în bugetul local al Comunei Periam pe anii 2022-2023. 

              (2) Potrivit art. 2 din H.G. nr. 1138/2022, bursele școlare se vor plăti la data de 15 a 

fiecărei luni, pentru luna precedentă. 
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              (3) În cazul în care pe parcursul anului școlar 2022-2023 apar modificări față de numărul 

burselor școlare aprobate la art. 1 din prezenta hotărâre, conducerea Liceului Teoretic Periam va proceda 

după cum urmează: 

a) dacă numărul elevilor care ar putea beneficia de bursele școlare scade sub numărul de 

burse școlare aprobat, la sfârșitul anului școlar 2022-2023 va prezenta Consiliului Local 

Periam o situație cu bursele școlare rămase neacordate cu precizarea perioadei aferente; 

b) în cazul în care numărul elevilor care ar putea beneficia de burse școlare crește peste 

numărul de burse școlare aprobat, va solicita Consiliului Local Periam aprobarea pentru 

acordarea suplimentară de burse școlare, astfel încât să poată fi respectate și prevederile 

art. 2 din H.G. nr. 1138/2022. 

 

Art. 5. Decontarea burselor se va face de către unitatea de învăţământ preuniversitar de stat pe 

baza dosarelor depuse pe tipuri de burse, în baza documentelor justificative solicitate în conformitate cu 

prevederile O.A.P. nr. 5379/2022. 

 

Art. 6. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraș Cornel, 

primarul Comunei Periam, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei 

Comunei Periam, precum și conducerea Liceului Teoretic Periam. 

 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Periam, 

în termenul prevăzut de lege: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 

- Consilierilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Periam; 

- Liceului Teoretic Periam; 

- Doamnei Cruciță Oana-Miruna, inspector I asistent-contabil în cadrul Primăriei 

Comunei Periam; 

- La dosarul şedinţei; 

- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina 

de internet www.primariaperiam.ro. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,    

        CĂPUȘAN IONEL 

 
         ____________________ 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

 BRONȚ DACIANA 

 
        _______________________ 

 
 

L.S. 

http://www.primatimperiam.ro/
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM NR. 85/2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 24/11/2022 

 

2 Comunicarea către primarul comunei2) 24/11/2022 
3 Comunicarea către prefectul județului3) 25/11/2022 
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 25/11/2022 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) - 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 25/11/2022 

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.” 


