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                                            Hotararea a fost adoptata cu 

            votul a 18 consilieri  

       

HOTARAREA NR.03 

privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din 

invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Husi in anul financiar 

2012 

 

 Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

  Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea cuantumului si 

numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din 

Municipiul Husi in anul financiar 2012; 

    In conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale nr.1 din 5 ianuarie 

2011, publicata in M.O. nr.18 din 10.01.2011, Ordinul MECTS privind aprobarea 

criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar 

de stat nr.5576 din 7 oct.2011, publicat in M.O. 768 din 1.11.2011; 

  In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) litera “d”, coroborat cu alin.(4) lit.”a” 

si alin.(6) lit.”a” pct.1, art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

               H O T A R A S T E: 

 

 Art.1.- (1) - Se aproba cuantumul pentru fiecare categorie de bursa acordata 

elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Husi, in anul 

financiar 2012, precum si numarul beneficiarilor, dupa cum urmeaza: 

 55 burse de merit in cuantum de 65 lei; 

 55 burse de studiu in cuantum de 45 lei; 

 23 burse sociale in cuantum de 26 lei;  

                   

                (2) – Numarul, cuantumul burselor acordate elevilor din invatamantul 

preuniversitar de stat in anul financiar 2012 si repartizarea pe centre financiare se 

prezinta in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare; 



            Art.2. – In cazul in care numarul de burse aprobate este mai mic decat 

numarul elevilor care indeplinesc conditiile de acordare a acestora, Consiliile de 

Administratie ale unitatilor de invatamant stabilesc criterii specifice de acordare a 

burselor scolare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

 

 Art.3. – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 

 

 

                                                                        HUSI, 26 ianuarie 2012  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     Contrasemneaza, 

        Popa Cristinel                                       Secretarul municipiului Husi  

              jr.Monica Dumitrascu 
 


