ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 73 /2018
privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare până la sfârşitul
anului 2018

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre nr.72/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.4171/22.03.2018, raportul DirecŃiei A.P.L nr.4172/22.03.2018 şi rapoartele de
avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru învăŃământ, sănătate, sport,
cultură şi culte;
- adresele şcolilor prin care se comunică criteriile specifice şi propunerile
de acordare a burselor şcolare;
În baza prevederilor art.82 şi art.105, alin.(2), lit.d din Legea educaŃiei naŃionale
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.E.C.T.S
nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învăŃământulul preunivestitar de stat, modificat prin Ordinul M.E.C.TS
nr.3470/2012;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.1,2 şi art.45,
alin.(1) din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă numărul burselor şcolare, ce se vor plăti din bugetul local al
municipiului Orăştie, cap.65.02 “ÎnvăŃământ” în anul 2018, elevilor din învăŃământul
preuniversitar de stat din municiupiul Orăştie, după cum urmează :
- burse de performanŃă – 6;
- burse de merit
– 291;
- burse de studiu
– 66;
- burse de ajutor social – 243.
Art.2 : Cuantumul unei burse menŃionate la art.1 este următorul :
- burse de performanŃă – 150 lei/lună;
- burse de merit
– 80 lei/lună;
- burse de studiu
– 70 lei/lună;
- burse de ajutor social – 60 lei/lună.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei economice;
- Colegiului NaŃional “A.Vlaicu” Orăştie;
- Liceului Tehnologic “N.Olahus” Orăştie;
- Şcolii Gimnaziale “Dr.A.Vlad” Orăştie;
- Şcolii Gimnaziale “D.Stanca” Orăştie.

Orăştie, 29.03.2018

Preşedinte de şedinŃă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 29 martie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (17 prezenŃi).

