
Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe

HOTARAREA NR. 237/2011

privind stabilirea numarului, cuantumului, precum ~ia graficului procedurii de
acordare a burselor de excelenta pe anul 2011, in cadrul programului "BURSELE

SFANTU GHEORGHE"

Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe, in ~edinta extraordinara;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 50.469/2011 al Compartimentului pentm

Invatamant ~i Cultura din cadml Primariei municipiului Sfantu Gheorghe;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentm administrarea domeniului public

~i privat, patrimoniu, economic, buget, finante, agricultura ~i dezvoltare regionala ~i al
Comisiei pentm administratie local a, juridica, ordine publica, drepturile omului, legislatia
muncii ~i disciplina a Consiliului local al municipiului Sfantu Gheorghe;

Avand in vedere prevederile Hotanlrii nr. 184/2009 privind instituirea programului de
sprijinire a tinerilor in Municipiului Sfantu Gheorghe "BURSELE SFANTU GHEORGHE";

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) ~i alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica localii, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1) ~i art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

HOTARA~TE

ART. 1. - Se aproba acordarea a 5 burse de excelenta "BURSELE SFANTU
GHEORGHE" pe anul 2011, fiecare in suma de 3000 lei, elevilor din anul terminal de la
unitatile de invatamant liceal din municipiul Sfantu Gheorghe.

ART. 2. - Graficul procedurii de acordare a burselor de exce1enta "Bursele Sfantu
Gheorghe" pe anul 2011, va fi urmatoml:

Nr.
Activitati Termene/perioade de

crt. realizare
l. Depunerea dosarelor pentm obtinerea burselor de pana 14 noiembrieexcelenta - "Bursele Sfantu Gheorghe"
2. Afi~area la avizieml ~i pe site-ul Consiliului Local a

celor care s-au inscris pentm "Bursele Sfantu pana la 16 noiembrie
Gheorghe"

3. Afi~area la avizieml ~i pe site-ul Consiliului Local a pana la 28 noiembrieca~tigatorilor "Burselor Sfantu Gheorghe"
4. Contestatii privind acordarea "Burselor Sfantu 28 noiembrie - 30 noiembrieGheorghe"
5. Rezolvarea contestatiilor 30 noiembrie - 09 decembrie
6. Aprobarea de catre Consiliul Local al municipiului prima ~edinta a Consiliului

Sfantu Gheorghe a propunerilor Comisiei. local ulterioara datei de 09
decembrie
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ART .3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotatarari se incredinteaza Comisia de
evaluare a bursei "Bursele Sfantu Gheorghe", Comisia de Tineret Sport, Comisia pentru
Invatamant ~i Cultura, pre cum ~l Directia Economica din cadrul Primariei Municipiuluii
Sffu1tuGheorghe ..

Sfantu Gheorghe, la 04 octombrie 2011.

PRESEDINTE DE SEDINT A
Sztakics Eva Judit

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

H jnal
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