ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA VALEA CRIȘULUI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 6 / 2012
privind acordarea din bugetul local al comunei Valea Crișului a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei Valea Crișului
Consiliul local al comunei Valea Crișului, județul Covasna;
Întrunit în ședința sa publică ordinară din data de 31.01.2012.;
Având în vedere proiectul de hotărâre și expunerea de motive înițiate de domnul primar
în acest sens, avizul favorabil al Comsiei de activități economico-financiare din cadrul
Consiliului local al comunei Valea Crișului, raportul referentului contabil din cadrul Primăriei
Valea Crișului, precum și avizul favorabil al secretarului comunei;
Având în vedere adresa Școlii cu clasele I-VIII ”Kálnoky Ludmilla” din Valea Crișului nr.
7173/10.11.2011. prin care se solicită stabilirea cuantumului și numărul burselor ce vor fi
acordate la nivelul unității de învățământ în anul școlar 2011-2012;
În baza prevederilor art. 1-5, art. 9-10, și art. 20 din Anexa la Ordinul M.E.C.T.S. nr.
5576/07.10.2011. privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. ”d”, alin. (6) lit ”a” pct. 1-2, art. 45 și art. 115 alin. (1) lit. ”b”
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1./ - Pentru anul școlar 2011-2012 se stabilește acordarea unui nr. de 5 burse de studii
elevilor din învățământul preuiversitar de stat de pe teritoriul comunei Valea Crișului, în
cuantum de 40 lei/elev/lună.
Art.2./ - Bursele de studii prevăzute la art. 1 din prezenta Hotărâre se acordă începând cu
data de 01.01.2012. până la terminarea anului școlar în 2012.
Art.3./ - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul primar al
comunei Valea Crișului, respectiv conducerea Școlii cu clasele I-VIII ”Kálnoky Ludmilla” din
Valea Crișului.
Valea Crișului, la 31.01.2012.
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