ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
HOTĂRÂREA
Nr. 42 din 27.04.2017
privind aprobarea numarului de burse aferente sem II al anului scolar
2016-2017 si a cuantumului burselor pentru elevii din invatamantul
preuniversitar de stat
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta
27.04.2017 ;

ordinara azi ,

Vazand:
- Proiectul de hotarare
prezentat de Primarul orasului Murfatlar,
Saghiu;
- Raportul de specialitate intocmit de dna Memet Reise;
- Avizul comisiei nr. 1 si 3 ;
- Avizul de legalitate al secretarului orasului Murfatlar;

Valentin

In temeiul prevederilor art. 9 alin. 7 , art. 82 , art. 105 alin. 2 , lit. d din Legea
nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, Ordinul 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat ,
art. 36, al. 2 , lit. d , alin. 6, lit. a, pct. 1 , art. 45, art. 115, al. 1 , lit. b din Legea
nr.215/2001 , republicata in anul 2007, Consiliul Local Murfatlar;
HOTARASTE:
Art.1 - Aprobarea numarului de burse aferente sem II al anului scolar 20162017 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, structurat in functie de
tipul bursei , astfel :
a) burse de merit
241
b) burse de ajutor social
51
c) burse de performanta
1
d) burse sociale
1

Art.2 –
urmeaza :

Aprobarea cuantumului burselor prevazute la art. 1 dupa cum

a) burse de merit

b)
- burse de ajutor social = 70 lei/luna(conf.art.13, lit.c
Ord.5576/2011– familii cu venituri reduse)
- burse de ajutor social = 100 lei/luna (conf. art.13, lit.a
Ord.5576/2011 –
motive medicale)
c) - burse de performanta =
100 lei/luna (conf. art.6, lit. c
Ord.5576/2011 –
Locul I, II, sau III la competitii sportive)
d) - burse de studiu = 100 lei/luna (conf. art.9, Ord.5576/2011 – familii
cu venitul lunar mediu mai mic decat salariul minim pe economie
Art. 3 - Secretarul orasului va comunica prezenta Institutiei
Prefectului-Judetul
Constanta, primarului orasului Murfatlar, serviciului financiar contabil – resurse
umane, precum si tuturor factorilor interesati.
Prezenta a fost adoptata cu …17…..…..voturi pentru, …-…....
abtineri, .…-......
voturi impotriva.
PRESEDINTE,
TURICA DESPINA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

