
pentru m dificarea Hotararii nr. 184/2009 al Consiliului Local al Municipiului Sfantu
Gheorghe, privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor in Municipiul Sfantu

Gheorghe "BURSELE SFANTU GHEORGHE"

Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe

HOTARAREA NR. 241/2012

Co i1iul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe, in ~edinta ordinara;
d in vedere Raportul de specialitate nr. 53.345/2012 al Directiei economice ~i al

Compartim ntului pentm invatamant ~i cultura din cadml Primariei municipiului Sfantu
Gheorghe;

Ava d in vedere avizul favorabil al Comisiei pentm administrarea domeniului public
~i privat, p rimoniu, economic, buget, finante, agricultura ~i dezvoltare regional a, al Comisiei
pentm sana ate, protectie sociala ~i culte, al Comisiei pentm invatamant, cultura ~i ~tiinta ~i al
Comisiei p ntm administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului, legislatia
muncii ~i d' iciplina a Consiliului local al municipiului Sfantu Gheorghe;

Ava d in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificaril ~i completarile ulterioare;

Ava d in vedere prevederile Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a
autonomiei adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

In c nformitate cu art. 36 alin. (1) ~i alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind
administrat a publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

In t meiul art. 45 alin. (2) ~i art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administrat a publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

HOTARASTE

. 1. - Se aproba modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Sfantu
Gheorghe r. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor in Municipiul
Sfantu Ghe rghe "BURSELE SFANTU GHEORGHE", dupa cum urmeaza:

I. ticolul 2 va avea urmatorul cuprins:
" . 2. Se aproba acordarea a 5 burse de excelenta "BURSELE SFANTU

E" pe anul 2012, fiecare in suma de 3000 lei, elevilor din anul terminal de la
unitatile de mvatamant liceal din Municipiul Sfantu Gheorghe".

II. ticolul 3 va avea urmatorul cuprins:
. 3. Se constituie Comisia de evaluare a bursei "BURSELE SFANTU
E", in urmatoarea componenta nominal a:

1. Vargha Mihaly-Bela, consilier local;
2. Kondor Agota, consilier local;
3. Sztakics Eva-Judit, viceprimar;
4. Magyar6si Imola-Piroska, consilier local;
5. Zsigmond J6zsef, consilier local;
6. Nemes Elod, consilier local;
7. Guruianu Madalin-Dom, consilier local. "
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III. ticolul 4 va avea urmatorul continut:
"Ar . 4. Se constituie Comisia de rezolvare a contestatiilor la "BURSELE SFANTU

GHEORG E", in urmatoarea componen!a nominal a:
1. Parvan Rodica, consilier local;
2. Aczel Kata, consilier local;
3. Hengan Hajnal, director al Direc!iei Patrimoniu din cadrul Primariei

municipiul i Sfantu Gheorghe."
IV. ticolul 7 din Regulamentul de acordare a burselor de excelenta "BURSELE

SFANTU GHEORGHE", anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 184/2009 al
Municipiul i Sfantu Gheorghe, va avea urmatorul cuprins:

"A . 7. Procedura de acordare a burselor de excelenta "BURSELE SFANTU
GHEORG E" de catre Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe, se desfa~oara
du a urmat rul rafic:
Nr. Avtivitati Termen/perioada de realizare
crt.
1. Depu erea la Primaria Municipiului

Gheorghe a dosarelor pentru
obtin rea burselor de excelenta
"BU SELE SFANTU GHEORGHE".

2. Afi~a ea pe avizierul ~i pe site-ul
Cons· iului local al municipiului Sfantu
Gheo ghe a celor care s-au inscris
pentr "BURSELE SFANTU
GHE RGHE".

3. Afi~a ea pe avizierul ~i pe site-ul
Cons· iului local al municipiului Sfantu
Gheo ghe a ca~tigatorilor "BURSELOR
SFA TU GHEORGHE".

contesta!iilor
acord rea "BURSELOR

RGHE".

privind
SFANTU

4.

5. Solu! narea contesta!iilor depuse
pnVl acordarea "BURSELOR
SFA TU GHEORGHE".

6. Apro area de catre Consiliul Local al
Muni ipiului Sfantu Gheorghe a
prop erilor Comisiei de evaluare a
"BU SELOR SFANTU
GHE RGHE".

pana la 14 noiembrie 2012.

pana la 16 noiembrie 2012.

pana la 28 noiembrie 2012.

in perioada 28 noiembrie - 30 noiembrie
2012.

in perioada 30 noiembrie - 07 decembrie
2012.

prima sedinta a Consiliului local al
municipiului Sfantu Gheorghe, ulterioara

datei
de 07 decembrie 2012.

AR . 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotarari se incredin!eaza: Comisia
de evaluar a bursei de excelen!a "BURSELE SFANTU GHEORGHE" a Consiliului local
al municip ului Sfantu Gheorghe, precum ~i Directia Economica din cadrul Primariei
municipiul i Sfantu Gheorghe.

CONTRA EMNEAZA
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