R OM A N I A
JUDEŢUL S I B I U
COMUNA B R U I U
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 33
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social, a burselor de merit si a burselor medicale
pentru elevii din anul şcolar 2015-2016, pentru semestrul II
Consiliul Local al comunei Bruiu, intrunit in şedinţa ordinara la data de 04 iulie 2016,
Analizând adresa nr.299/08.06.2016 a Scolii Gimnaziale Bruiu, prin care solicita aprobarea
burselor pentru semestrui II al anului şcolar 2015-2016, vazand expunerea de motive a d-lui Primar
nr. 1587/27.06.2016,
In temeiul art. 3 si art. 4 din Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului si Sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
invatamantul preuniversitar de stat,
Vazand avizul favorabil al Comisiei de specialitate.
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d, raportat alin.(5), lit.a), pct. 1, art.45 alin.
(1), art. 115 alin. (1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu
modificările si completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
A rt.l. Se aproba acordarea unui număr de 42 burse de ajutor social, a unui număr de 9
burse de merit si o bursa medicala, elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamatul preuniversitar
de stat, pentru semestrul II din anul şcolar 2015 - 2016, in limita sumelor alocate in buget cu aceasta
destinaţie.
Art. 2. Se aproba cuantumul burselor astfel:
83 lei/elev bursier pentru bursele de ajutor social;
150 lei/elev bursier pentru bursele de merit;
150 lei /elev bursier pentru bursele medicale;
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea unitatii de
invatamant.
Adoptata la Bruiu, in data de 04 iulie 2016.

PREŞEDINTE DE
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Gherghel Viorica

Nr. consilieri in funcţie - 9
Nr. consilieri prezenţi - 8
Voturi pentru 8
Voturi impotriva - Abţineri -

