CONSILIUL JUDETEAN ARGES
HOTARARE
privind aprobarea acordarii burselor sociale pentru elevii si studentii din
anul scolar/universitar 2012 – 2013
Consiliul Judetean Arges;
Analizand Expunerea de motive prezentata de presedintele consiliului
judetean şi Raportul nr. 12719/15.10.2012 al Biroului Relatii Internationale
Tineret Cultura;
Avand in vedere:
 Art. 9 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale
 Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, modificata si
completata;
 Hotărârea nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la H.G. nr.
445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a
altor forme de sprijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţii din
învăţământul de stat, cursuri de zi;
 Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3, K4 si K5,
 Avizul secretarului judetului.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c
din Legea nr. 215/2001, completata, modificata si republicata,
HOTARASTE :
ART.1. (1) Se aproba acordarea unui numar de 150 burse sociale elevilor si
studentilor din învatamantul de stat si particular, cursuri de zi, pentru anul scolar
2012 – 2013, in limita sumelor alocate in buget cu aceasta destinatie.
(2) Bursa sociala pentru elevi si studenti va fi in cuantum de 200
lei/luna.
ART.2. In termen de 5 de zile de la adoptarea prezentei hotarari, prin dispozitie
a Presedintelui Consiliului Judetean Arges, se va constitui o comisie care va
intocmi situatia nominala a elevilor si studentilor care vor beneficia de aceste
burse, pe baza criteriilor, anexa la prezenta hotarare.
ART.3. Directia Economica si Compartimentul Coordonare, Indrumare Control
Institutii de Cultura si Invatamant vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.

ART.4 Compartimentul Legislativ – Transparenta Decizionala va comunica
hotararea:
 Institutiei Prefectului judetului Arges;
 Directiei Economice ;
 Compartimentului Coordonare, Indrumare Control Institutii de Cultura si
Invatamant;
 Biroului Relatii Internationale Tineret Cultura

PRESEDINTE
CONSTANTIN NICOLESCU

Contrasemneaza ,
SECRETAR JUDET
VIORICA RADUCANU

Data astazi __________ 2012
Nr. ____

