
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 35

         din  29 mai 2013

privind aprobarea acordarii unor burse de ajutor social, din bugetul local al oraşului
Miercurea Nirajului, pentru anul scolar 2013, pentru elevii de la  Şcoala Gimnazială

Miercurea Nirajului

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului;
Având în vedere adresa cu nr. 1363/23.04.2013 primită  din partea conducerii  Şcolii

Gimnaziale Miercurea Nirajului, prin care se propune Consiliului local, acordarea unor burse
de ajutor social, din bugetul local unui număr de 19 elevii şi adresa cu nr. 2767/24.04.2013 din
partea Liceului Teoretic Bocskai István prin care se propune acordarea unui număr de 4 burse
de ajutor social ;

Raportul  Comisiei  de specialitate  din cadrul  Consiliului  local,  asupra proiectului  de
hotărâre iniţiat de către dl primat Toth Sandor; 

În baza prevederilor art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu
modificările si completările ulterioare şi art.3 -4   din Ordinul M.C.T.E.S din 5576/2011;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), alin. (9) , art. 45 alin. (1) si
art.  115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea  nr.215/2001  -  privind  administraţia  publică  locală  cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Pentru anul şcolar 2102-2013 se aprobă acordarea unui numar de 19 burse de
ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecventă din Şcoala Gimnazială din Miercurea
Nirajului, în cuantum de 4.000 lei şi a unui număr de 4 burse de ajutor social în cuantum de
1.000 lei la Liceul Teoretic Bocskai István din Miercurea Nirajului.

Art.  2. Primarul  Oraşului  Miercurea Nirajului,  in calitate  de ordonator  principal  de
credite  si  Compartimentul  financiar  contabil  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei
hotărâri.

Art.  3. Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată:  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş,
conducerii  Şcolii  Gimnaziale  Miercurea  Nirajului  şi  Liceului  Teoretic  Bocskai  István şi  la
cunoétinţă publică;

    Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează

        Barabás Lóránt Secretar

                  Nagy Zsigmond
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