ROMANIA
JUD. CLUJ
ORASUL HUEDIN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului total al burselor pentru elevii Grupului Scolar Huedin si Liceul
Teoretic O Goga Huedin, pe anul 2012
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2012.
Având în vedere adresele nr. 164/26.01.2012 inaintata de Grupul Scolar Huedin, privind
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat
pentru elevii din cadrul Grupului Scolar Huedin, respectiv adresa nr. 105/26.01.2012 inaintata de
Liceul Teoretic O.Goga Huedin aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
invatamantul preuniversitar de stat pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic O.Goga Huedini,
respectiv referatul nr. 619/2012 inaintat de directia economica din cadrul Primariei Huedin.
Tinand seama de proiectul de hotarare nr. 767/2012 inaintat de Primar si avizat de Comisia
Economica la sedinta din data de 27.01.2012.
Luând în considerare prevederile art.3, 4 din Ordinul 5576 /2011 respectiv art. 36 ,alin.1, 2,
lit. b,b alin.4, lit.a, alin.6, lit.a.1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale,
modificată cu Legea 286/2006.
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă cuantumul total al burselor pentru elevii Grupului Scolar Huedin si Liceul
Teoretic O Goga Huedin, pe anul 2012, in suma totala de 100.000 lei, defalcat pe trimestre astfel:
- Trim.I 2012 – 30.000 lei
- Trim.II 2012 - 30.000 lei
- Trim III 2012 – 10.000 lei
- Trim.IV.2012 - 30.000 lei
Art.2. Se aproba acordarea in anul 2012 pentru elevii Grupului Scolar Huedin, a unui numar
de 100 burse in cunatum de:
-

Bursa sociala
Bursa de performanta
Bursa de merit
Bursa de studiu

- 50 lei
– 80 lei
– 70 lei
– 60 lei

Art.3. Art.2. Se aproba acordarea in anul 2012 pentru elevii Liceului Teoretic ,, O.Goga,,
Huedin, a unui numar de 80 burse in cunatum de:
-

Bursa sociala
Bursa de performanta
Bursa de merit
Bursa de studiu

- 50 lei
– 80 lei
– 70 lei
– 60 lei

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Grupul Scolar Huedin,
Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin si Directia Economica din cadrul Primariei Huedin.
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