România
Jud. Bistriţa-Năsăud
Consiliul Local al corn. Sânt

HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 2 şi 4 din HCL Şanţ nr.37/2012 şi HCL Şanţ nr. 18/2014 cu
privire la bursele şcolare pentru elevii si studenţii de la cursurile de frecventa din
invatamantul preuniversitar si universitar de stat din Comuna Sânt;

Consiliul Local al comunei Sânt, intrunit in şedinţa extraordinara, in prezenta a 13

consilieri locali.
Având in vedere : - Proiectul de hotărâre cu nr. 915 din 19-02-2019 iniţiat de către
Primarul corn. Sânt in acest sens.
- expunerea de motive a Primarului corn. Sânt in acest sens inregistrata la Primăria com. Sânt sub nr. 916 din data de 19-02-2019,
- prevederile art. 12 alin. 3 si 5, art. 82, art. 105 alin. 2, art. 106 si art.

223 alin. 10 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale.
-prevederile HG nr. 859/1995 republicată - Anexa II privind acordarea
de burse şi alte facilităţi financiare şi material pentru copii, elevii, studenţii şi cursanţii din
învăţământul de stat.
-prevederile art. 20 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative.

-avizul favorabil nr. 17 din 27-02-2019 al comisiei nr. 1 Activităţi
economico-fmanciare, in acest sens,

-avizul favorabil nr. 17 din 27-02-2019 Comisia nr. 3. Activităţi
Socio-Culturale şi Culte, învăţământ, Sănătate şi familie. Muncă şi protecţie socială, Pro
tecţie copii, Tineret şi sport, Juridică şi de disciplină, în acest sens,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a, b si d, alin. 3 lit. b, alin.4 lit. a,e, alin. 6 lit.

a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată;

HOTĂRĂŞTE
I. 1. Se modifică şi se completează art. 2 din HCL Şanţ nr. 37/2012 şi HCL nr. 8/2014
şi va avea următorul cuprins; „ Se instituie, cu caracter permanent, câte 15 burse anuale

de studii pentru elevii de liceu şi 15 burse anuale de studii pentru studenţii cu domiciliul în
comuna Şanţ, fără perioada aferentă vacanţelor şcolare, în condiţiile prevăzute de
regulament.

2. Se modifică şi se completează art. 4 din HCL Şanţ nr. 37/2012 şi va avea urmă
torul cuprins ;

Cuantumul bursei se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului local, la

propunerea comisiei de specialitate şi se va înscrie în bugetul de venituri şi cheltuieli al
acestuia, pentru anul şcolar 2018-2019 va fi de 350 lei/lună pentru elevii de liceu şi 500
lei/lună pentru studenţi.
II. Celelealte articole ale HCL Şanţ nr. 37/2012 şi HCL nr. 18/2014 rămân neschimbate
II. 1. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei
Sânt.
II. 2. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 13 voturi pentru, 0 voturi abţineri şi 0 voturi

împotrivă din cei 13 consilieri prezenţi.
II.3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţa publica prin grija secretarului corn. Sânt si
se comunica in termen de 10 zile de la adoptare cu :
-Primarul comunei Sânt,
-Compartimentul financiar contabil
-Instituţia Prefectului jud. Bistriţa- Nasaud.
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