
        R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
   MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR.15/2013
privind aprobarea  burselor şcolare, a cuantumului unei burse şi a numărului burselor

şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din
Municipiul Brad în semestrul II al anului şcolar 2012-2013

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  Primarului Municipiului Brad prin care se

propune  aprobarea  burselor şcolare, a cuantumului unei burse şi a numărului burselor şcolare ce se vor
acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Brad în semestrul II al anului
şcolar 2012-2013,

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad,

În conformitate cu prevederile  art. 82 şi art.105 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale
şi a Ordinului nr.5576/2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 1 şi 45 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 - Se aprobă un număr de 313 burse şcolare, pentru semestrul II al anului şcolar 2012-2013,
în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ din Municipiul Brad.

Art.2 - Se aprobă cuantumul burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ  din Municipiul Brad pentru semestrul II al anului
şcolar 2012- 2013 după cum urmează:

- bursă de performanţă -  80 lei/lună
- bursă de merit -  70 lei/lună
- bursă de studiu -  60 lei/lună
- bursă de ajutor social -  60 lei/lună
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara
- Primarului Municipiului Brad
- Colegiului Naţional ,,Avram Iancu” Brad
- Inspectoratului Şcolar al judeţului Hunedoara
- Serviciul buget, finanţe, contabilitate – Primăria Brad

    BRAD, 26.02.2013

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Contrasemnează
 Jurj Ovidiu Nicolae SECRETAR

               Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  14 voturi ,,pentru”


