
ROMANIA

JUDETUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PIATRA OLT

HOTARARE

privind acordarea burselor sociale, burselor de merit gl burse/or de studiu pentru elevii
din invdlamdntul preuniversitar in anul 2018

Consiliul Local al orasului Piatra Olt,

Avdnd in vedere:
!- 

-Adresa nr.1552/22.03.2018, emisa de Liceul Tehnologic Piatra Olt, prin care
comunica stabilirea numarului de burse;

-Adresa nr.820/22.03.2018, emisa de Scoa/a Gimnaziala Piatra, prin care
comunica stabilirea numarului de burse;

- Raportul de specialitate nr.l2957/23.03.2018 ,al Biroului Administratie publica,
asistenta sociala ,relatii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului oras
Piatra Olt ,prin care se propune acordarea de burse scolare ;

- Hotararea Consiliului Local nr.7 din 09.02.2018, privind aprobarea bugetutui
local pe anul 2018, prin care s-au repartizat 31.000 lei pentru burse scolare ;

-Avdnd in vedere prevederile art. 82 alin. (1 )si (2) gi art. 105 alin.(2) lit. d) din

. Legea 1/2011, a Educa{iei Nalionale;

-\-- -Prevederile art 20 din Ordinul nr 5576 / 2011 cu privire la aprobarea criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;

-Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

in conformitate cu prevederile art. 36 atin.(l), atin (2) lit. a) si d), atin. (6) lit. a),
punctul 1 din Legea nr. 215/2001 privind administralia locald, republicatd, cu
modificarile gi completdrile ulterioare;

in temeiut art. 45 alin.(l) si art 115 (1) lit "b" din Legea nr.215/2001 privind
administralia publicd locald, republicatd, modificatd gi completatd



HoTARAq.rE:

Art.1 Se acorda in anul scolar 201 8-2019 un numar de 60 de burse, din care :

- 52 burse sociale
Din care: -16 burse Liceul Tehnologic Piatra Olt

-36 burse Scoa/a Gimnaziala Piatra

- 1 bursa de studiu - Liceul Tehnologic Piatra Olt

^ 7 burse de merit
Din care:

-4 burse LiceulTehnologic Piatra Olt
-3 burse Scoa/a Gimnaziala Piatra

4rt. 2 Cuantumul unei burse de ajutor social 35 lei/luna

burse de merit

bursa de studiu

100 lei/luna

100 lei/luna

Att.3. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuietilor sunt prevazute in bugetut de
venituri gi cheltuieli al orasului Piatra Olt aferent anului 2018.

Art.s Primarul orasului Piatra Olt, in calitate de ordonator principal de credite si Biroul
Taxe lmpozite , Financiar, Contabilitate din cadrul Primariei orasului Piatra Olt ,

directorii precum si Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant ,vor duce la
i n de pl i n i re p revede ri le p reze ntei h otd rdri.

Aft. 6 Prezenta hotarare se ya comunica la:

- lnstitulia Prefectului jude[ului Olt
- Comisiilor de specialitate
- Primarul orasului Piatra Olt
- Unitalilor de invdldmdnt din orasul Piatra Olt

DE SEDINTA, SECREIAR,

Petrisor STOICATERIE

Nr.28/30.03.2018

Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi ,,pentru"

\


