
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 31
din 28 aprilie 2014

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şi numărul acestora acordate
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Câmpulung

Moldovenesc  în semestrul  al II-lea  al anului şcolar 2013-2014

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa
ordinară din 28 aprilie 2014;

Având în vedere:
-Expunerea  de  motive  a  Primarului  municipiului  Câmpulung  Moldovenesc,

înregistrată la nr. 7631 din  11.04.2014;
-Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 7632 din 11.04.2014;
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
-Adresa Colegiului silvic „Bucovina” nr.756/02.04.2014;
-Adresa Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” înregistrată la nr. 765/11.03.2014;
-Adresa Liceului tehnologic nr.1  nr. 721/11.03.2014;
-Adresa Şcolii gimnaziale „George Voevidca”   nr. 350/11.03.2014;
-Adresa Şcolii gimnaziale „Bogdan Vodă”   nr. 763/27.03.2014;
-Adresa Şcolii gimnaziale „Teodor Ştefanelli”  nr. 417/11.03.2014;
-Art.  103  alin.(2) şi  art.  105 alin.(2) lit  .  d) din   Legea  nr.1/2011- Legea

educaţiei naţionale, cu modificările  şi completările ulterioare;
-Articolele 4 şi 5 din Anexa –Criterii  generale de acordare a burselor elevilor

din  învăţământul  preuniversitar  de  stat,  aprobată  prin  Ordinul   nr.  5576/2011  al
Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului , cu modificările  ulterioare;

-Art. 21  alin. (2) şi (4), art. 22  şi  art. 49  alin.(9) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a), alin.(6) lit. a)  pct.1, art. 45 şi art. 47 din
Legea nr.  215/2001 a administraţiei  publice locale, republicată,  cu modificările  şi
completările ulterioare,

H O TĂ RĂ Ş T E :

Art.1.-Se  aprobă   cuantumul  lunar  al  burselor  acordate   elevilor  din
învăţământul  preuniversitar  de  stat  din  municipiul  Câmpulung  Moldovenesc  în
semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014, după cum urmează:

a) 100 lei pentru bursa de performanţă;
b)   80 lei pentru bursa de merit;
c)   70 lei pentru bursa de studiu;
d) 150 lei pentru bursa de ajutor social în cazul elevilor orfani de ambii părinţi;
e)   70 lei pentru bursa de ajutor social pentru motive medicale;
f)   70 lei pentru bursa de ajutor social în alte cazuri decât cele de la lit. d) şi e)

prevăzute  la  art.  13  din  anexa  la  Ordinul  nr.  5576/2011 al  Ministrului  educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului.



Art.2.-(1)Se aprobă  bursele pentru elevii  din învăţământul preuniversitar de
stat din municipiul  Câmpulung Moldovenesc în semestrul al II-lea al anului şcolar
2013-2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2)Bursele se acordă  în  limita bugetului aprobat pentru fiecare unitate de
învăţământ .

Art.3.-Ordonatorii terţiari de credite şi consiliile de administraţie ale unităţilor
de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  din   municipiul  Câmpulung  Moldovenesc
stabilesc măsurile organizatorice necesare astfel încât acordarea burselor să se facă
potrivit  criteriilor  cumulative  cuprinse  în  anexa  la  Ordinul   nr.  5576/2011  al
Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art.4.-Primarul  municipiului  Câmpulung  Moldovenesc,  prin  Direcţia
economică  din cadrul Primăriei  Câmpulung Moldovenesc şi  ordonatorii terţiari de
credite şi  consiliile de administraţie  de la :  Colegiul silvic „Bucovina” ,  Colegiul
Naţional  „Dragoş  Vodă”  ,  Liceul   tehnologic  nr.1   ,  Şcoala  gimnazială  „George
Voevidca”,  Şcoala  gimnazială  „Bogdan  Vodă”  şi  Şcoala  gimnazială  „Teodor
Ştefanelli”  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,

Flutur Cristina-Nicoleta

Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI

Toader Mândrilă


