
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUl. TĂŞNAD
CONSILJlJL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.~
din data de 29 martic 2018

(

privind aprobarea burselor şcolare şi a cuamumuhn acestora pentru an 01 2018

Consiliul Local al Or~ului Tăşnad.judeţul Salu Mare;
Analizând referatul nr. 505712018 al Compatlmentului buget - contabilitate din cadrul

apanltului de specialitate al Primarului Orawlui Tasnad;
Având în vedere Raportul Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Orasului Ta,nad şi Raportul Comisiei pentru buget, finante, programe de
dezvoltare, industrie, agricultura, prestari de servicii, comert din cadrul Consiliului Local al
Orasului Ta~nad;

În baza prevederilor art. 105 alin. (2) IiI. d) din Legea nr. ]/2011 a educatiei nationale, cu
modi licările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului
nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversirar de stat ~u modificările ulterioare;

Conform prevederilor Legii nr, 273/2006 privind linan\ele publice locale, cu modificările
ulterioare;

În temeiul art.36 alin. (1) si (2) lit. d). ale alin.6 IiI. <1)pct.I si ale art. 45 aiin(l) şi (2) litera
a), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată in anul 2007, cu modificările
ulterioare,

HOTĂRĂşTE:

Art.l >- Se aprobii un numar de 34 de burse pentru elevii din învăţământul prellniversitar de
stat de la Liceul Tehnologic Tăşnad, aferente anului bugetar 2018, după cum urmeaza:

a) bursedemerit-l0;
b) burse de studiu - 9;
c) burse sociale A, de boala - 8:
d) burse sociale C - 7.
Art.2 - Se aproba un numar de 77 de burse pentru elevii din învalământul preunivcrsitar de

stat de la Şcoala Gimnaaială Tăşnad. aferente anului bugetar 2018, după cum urmează :
( a) burse de merit - 32 ;

b) burse sociale A, de boaIă-37;
c) burse sociale C - 8.
Alt.3 - Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul

preuniversitar de ~tat, aferente anului bugetar 2018, dupa cum urmează :
a) burse de merit - 50 Ici ;
b) burse de studiu - 40 lei;
e) bur~e sociale A, de boală - 30 lei:
d) burse sociale C - 30 lei.
ArtA -Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului

Tăşnad, directorul li Gimnu îale Tăşnad.

PREŞEDINTE
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