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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 80/2016
Privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor

acorda în semestrul II al anului şcolar 2015-2016 în unităţile de învăţământ din
municipiul Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.86/2016 şi Expunerea de motive

nr.86/2016, întocmită de Primarul Municipiului Petroşani, domnul Florin Tiberiu Iacob-Ridzi,
prin care se propune aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor
acorda în semestrul II al anului şcolar 2015-2016 în unităţile de învăţământ din municipiul
Petroşani;

Luând în considerare solicitările transmise Primăriei municipiului Petroşani de către
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Colegiul economic „Hermes”, Colegiul tehnic „Dimitrie
Leonida”, Colegiul National de informatica „Carmen Sylva”, Scoala Gimnaziala nr.7
Petrosani şi Şcoala Gimnaziala „I.G.Duca”;

Văzând raportul Biroului juridic, legislaţie nr.5743/2016, raportul Direcţiei economice
nr.5481/2016, avizul comisiei juridice nr.337/2016, avizul comisiei pentru buget nr.285/2016,
avizul comisiei pentru servicii publice nr.316/2016, avizul comisiei pentru urbanism
nr.369/2016, avizul comisiei pentru sănătate nr408/2016, avizul cpmisiei pentru cultură
nr.386/2016, avizul comisiei pentru minorităţi nr.402/2016;

În conformitate cu dispoziţiile art.82 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale,
cu modificările ulterioare, art.4 din Anexa nr.1 la Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5576/7 octombrie 2011, precum si ale art. 3, alin.2, art.42, alin.4,
art.80 si art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru pentru
elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile ulterioare:

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.9 şi art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2011 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aproba un numar de 847 de burse pentru elevii din din invatamantul
preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Petrosani aferent anului 2015-2016,
semestrul II, dupa cum urmeaza:

Categorie bursa Nr.burse /
luna

Cuantum /
lună

lei

Valoare burse /
luna

lei
Burse de performanta, din
care :

38 80 3.040

- gimnazial 19 80 1.520
- liceal 19 80 1.520

Burse de merit, din care : 168 70 11.760
- gimnazial 80 70 5.600
- liceal 88 70 6.160

Burse de studiu, din care : 55 60 3.300
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- gimnazial 22 60 1.320
- liceal 33 60 1.980

Burse de ajutor social, din
care :

586 50 29.300

- gimnazial 491 50 24.550
- liceal 95 50 4.750

TOTAL, din care : 847 47.400
- gimnazial 612 32.990
- liceal 235 14.410

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia
economică, precum şi unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Petroşani.

Art.3. Prezenta hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi
conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările
ulterioare.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Petroşani, Direcţiei
economice, instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului
Petroşani şi Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara.

Petroşani,31.03.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
CONSTANTIN LUPU SECRETAR

ADRIAN NEGOE
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