ROMÂNIA
JUD. SA tu MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
HOT ĂRÂ.REA nr.

':flt

din data de 31 mai 2017
privind aprobarea

burselor şcolare şi a cuantumului

acestora pentru anul 2017

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad. judelul Salu Mare;
Analiziind Referatul
nr. 936312017 al Compartimentului buget-contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;
Având in vedere Rapo,tul Serviciului financiar-contabil din cadml aparatului d~ specialitate
al Primarului Oraşl.llui Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, Jinan!~, programe de dezvoltare,
industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;
În baza prevederilor ari. 105 al",. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu
modificările ulterioare;
Potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, lineretului şi sportului nr.
5576/20 11 pri vmd aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselur elevilor din învăţământul
preuni versitar de 8tat, cu modificările ulterioare;
Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind linanţele publice locale, cu modificarile
ulterioare;
in temeiul art. 36 alin. (1) 8i (2) lit.. d), ale alin. 6lit. a) pct.I si ale art. 45 alin (1) şi (2)
litera a). din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, rcpublicatil. in anul 2007, cu
modificarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobil. I.lll număr de 34 de burse pentru elevii din învă\ămanlul preuniver8itar de
stat de la LiC€ul Tehnologic Tăşnad, aferente anului bugetar 2017, ul.lpă cum urmează :
u) burse de merit f O :
b) burse de studiu - 9;
c) burse sociale A, de boală - S;
d] burse sociale C-7.
Alt. 2 - Se aprobă un nl.lmfll"de 71 de burse pentru elevii din învăţământul preunivep;itar de
stat de la Şcoala Gimna:tial~ Tăşnad, aferente anului bugetar 201 7, după cum umJeulfl:
a) burse de merit - 35;
b) burse sociale A de boaIă-36;
c) burse sociale C - 4.
Art. 3 - Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din învăţământul prcuniversitar
de stat, aferente anului bugetar 2017, după cum urmează:
a) burse de merit - 50 lei;
b) burse de studiu - 40 lei;
c) burse soeiale.l>., de boală - 30 lei:
d) burse sociale C - 30 lei.
Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hOlărâri se încredinţează Primarul Oraşului
TiişmLd,directorul Liceului Tehnologic Tăşnad
Şcolii Gimnaziale Tăşnad.
c

