CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MARGHITA
HOTAR.{RE
privind stabilirea cuantumului burselor $colare Pe allu12017 pentru uniti(ile
din unitatea administrativsioiare din invn$mAntul preunivercitar de stat
teritoriall Marghita
Consiliul Local al Municipiului Marghita, intrunit in $edinla ordinari din data de
29.05.2011 ,

de ief
Avand in vedere: raportul de specialitate nr' 3691 din 17 05 2017 intocmit
hani
cu
de
sumele
serviciu buget-contabilitate, salarizaie, p n care se mentioneazd
u""u.iu a"rtinuli" pentru unitdlile de invatam6nt stabilite prin bugetul de venituri Ei
ui"fi p" uni.,f ZOf Z aprobat prin HCL nr48/30.03.2017; prevederile art.3 9i art.4 din
acordare a
"i.i
Ordinul ni.5576 din 07.10.20i1 privind aprobarea Criteriilor Senerale de
cu
burselor elevilor din invdtdmentul preuniversitar de stat , modificat $i comPletat
HG
nr'
qi
Sportului;
347OlO'1 .03.20i2 a Ministerului Educafiei , Tineretului
O.ai"rf
558 din 3 septembrie 1998 pentru modificarea anexelor nr' si 2 la Hotarareaa
Gwernului n . iqstsgl Privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor ;i
invaFmantul de stat'
altor forme de sprijin material pentru elevii, studenlii fi cursanfii din
de zi; raportul de avizare al comisiei de specialitate'
cursuri
-U..u,"'u centralizerii situa(iilor primite de la unilalile Scolare din Municipiul
2017 de la
Marghita prin adresele nr.3620/16.05 20i7 de la CN,,OCoga" 3649/17 05
Liceil Teoretic,, Horveth J6nos"ti 3658/17.05.2017 de la Liceul Tehnologic Horea'
in turu u.t. 36 alin.6 pct. I $i art. 45 din Le1ea 21512001, Legea administraliei
publice locale, republicata, cu modificarile li comple6rile ulterioare,

*.

I

--

-'--

Hotiri$te:
unei burse de care pot beneficia elevii de la
pe anul 2017
cursurile cu frecvenld din invdFmantul preuniversitar de stat, ciclul liceal ,
la unitdlite $colare din unitatea administrativ- teritoriala Mfighita, dupe cum urmeaz[:
bursa de merit 250 lei/semestru
bursd de performanF 750 lei/an pentru elevii care au oblinut-locul I la etapele
nalionale ale olimpiadelor 9i concursurilor $colare nalionale organiTate de
Ministerul Educaliei, Cerceterii, Tineretului ti Sportului, denumit in continuare

Art. 1

Se stabile$te cuantumul lunar

al

-

MECTS sau au oblinut Iocurile

I, II

sau

lll la

etapele nalionale

ale

tehnico_
competiliilor/concursurilor cultural_artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter

$tiinlific, de nivel nalional, organizate de MECTS;
a" performanl[ 600 lei/an pentru elevii care au oblinut locul ll la etapele
nalionale ale olimpiadelor 9i concursurilor gcolare nalionale organizate de
Ministerul Educaliei, Cerceterii, Tineretului ti Sporrului, denumit in continuare

- ir.i

MECTS sau au oblinut locurile

l, II

sau

Ill Ia etapele nalionale ale

lehnicocompetiliilor/concursurilor cultural-anistice, cu caracter sponiv sau cu caracter
$tiinlific, de nivel nalional, organizate de MECTSi
d" p".forfnun1a 450 lei/an pentru elevii care au oblinut locul III la etapele
nalionale ale olimpiadelor $i concursurilor $colare- nalionale. organizate de
inisterul Educaliei, Cercet[rii, Tineretului 9i Sportului' denumit in continuare

iu.i

ou:

MECTS sau au oblinut locurile

I, ll

sau

III la

elapele nalionale

ale

coDpetiliilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico'
ftiinlific, de nivel nalional, organizale de MECTS:
bursd de performanli 1000 lei/an pentru elevii care s-au calificat in loturile de
pregdtire organizate de MECTS pentru competitiile intemalionale;

Art.2

Pentru echipele constituite ditr- un numir mai mare de 5 elevi care au oblinut
locurile I, II sau lll la etapele nalionale ale olimpiadelor $i concursurilor tcolare nalionale
organizate de Ministerul Educaliei, Cercefirii, Tineretului 9i Sportului, denumit in
s-au calificat in loturile de pregatire organizate de MECTS Pentru
continuare MECTS
competiliile internalionale sau au ob[inut locurile I, II sau III la etapele nationale ale
competi[iilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnicogtiinlific, de nivel naiional, organizate de MECTS suma aferente bursei de performante
prevezute la art.l din prezenta hoterare se tripleaza.
comunici cu: lnstitutia Prefectului Bihor.primarul
Art. Prezenta hoterare
Municipiului Marghita, Biroul financiar-contabil, unitalilor de invatamant.
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l're$edinte de sedinli
Borsi Ernest

Jc

Contrasemnedzi
Demeter Corneli.l
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Marghita, nr. 6 !' ain zs.os)b,,
Adoptati cu votul a 16 consilieri pentru din 16 prezenti.

