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HOTĂRÂRE
privind aprobarea listei elevilor și studenților beneficiari de burse sociale
pentru anul școlar/universitar 2015 – 2016

Consiliul Județean Argeș;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului
județean şi Raportul nr. 17093/17.11.2015 al Serviciului Relații Internaționale
Tineret Cultură, completat cu Raportul nr. 17093/ 24.11.2015 ;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 179/30.09.2015 privind
aprobarea acordarii burselor sociale pentru elevii si studentii din anul
scolar/universitar 2015 – 2016;
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 357/08.10.2015
privind constituirea comisiei de evaluare a dosarelor depuse de elevii și
studenții care vor beneficia de burse sociale în anul școlar 2015-2016;
Procesul verbal al comisie de evaluare a dosarelor;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K4 și K5,
Avizul secretarului județului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se aprobă lista elevilor și studenților beneficiari de burse sociale
pentru anul școlar/ universitar 2015 – 2016, conform anexei 1 parte integrantă
din prezenta hotărâre.
ART.2.(1).Se aproba desfasurarea sesiunii a II – a de depunere a
solicitarilor in vederea acordarii burselor sociale disponibile, in perioada 211 decembrie 2015 .

(2).Se aproba Criteriile conform carora vor fi evaluate dosarele
pentru obtinerea burselor sociale din sesiune a II – a ( 2- 11 decembrie 2015) ,
conform anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare .
ART.2. Direcția Economică, Serviciul Relații Internaționale Tineret
Cultură si Comisia de evaluare a solicitarilor pentru acordarea burselor sociale
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărârâri.
ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica
hotărârea:
Instituției Prefectului Județul - Argeș;
Direcției Economice ;
Comisiei de evaluare a solicitarilor pentru acordarea burselor sociale;
Serviciului Relații Internaționale Tineret Cultură.
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