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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 10 consilieri 

 

HOTARAREA NR.84   
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului 

Husi nr.03 din 26 ianuarie 2012 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 modificarea si completarea Hotararii 

Consiliului Local al Municipiului Husi nr.03 din 26 ianuarie 2012 privind 

aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din 

invatamantul preuniversitar de stat din Municipiul Husi in anul financiar 

2012; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe economico-

sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 raportul de avizare al Comisiei perntru invatamant, culte, tineret, turism, 

sanatate, munca, protectie sociala, protectia copilului, familie; 

   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 modificarea si completarea art.1 alin.(1) din 

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.03 din 26.01.2012, care va 

avea urmatorul cuprins: 
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 “Art.1. alin.(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: 

 3 burse de performanta in cuantum de 65 lei; 

 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) – Anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.03 

din 26.01.2012 curpinzand numarul, cuantumul burselor acordate elevilor din 

inatamantul preuniversitar de stat in anul financiar 2012 si repartizarea pe centre 

financiare, actualizata conform prevederilor alin.(1), se constituie ca anexa la 

prezenta hotarare;” 

 

              Art.2. – Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al 

Municipiului Husi nr. 03 din 26.01.2012 raman neschimbate. 

 

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

primarul municipiului Husi. 
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