
                                                                    ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMT 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea  cuantumului unei burse si a numărului acestora acordate elevilor  

din învă tământul preuniversitar de stat în anul scolar 2013-2014 
 

            Consiliul Local al oras ului Tirgu Neamt, judetul Neamt; 
Având in vedere prevederile ar t.105 , alin.(2)  din Legea educatiei nationale nr.1/2011, ale 

art. 3 si art.4  din Ordinul Ministerului Educatiei,  Cercetării,Tineretului si Sportului de acordare a 
burselor elevilor din învătământul preuniversitar de stat ; 

Analizând  expunerea de motive a consilierului local Marian Mihaela si raportul de 
specialitate al Serviciului Public de Asistentă Socială din cadrul Primăriei Orasului Tîrgu Neamţ,  
ambele inregistrate sub nr. 8127/22.05.2013. 

Luând act de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tg. Neamt 
 În temeiul art. 36,  alin.2, lit.b, alin.4 lit.a, alin.6, lit a, pct.1, ar t. 45 alin.2, lit.a, art.115 alin.1  
lit.b si ale art.117 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂSTE: 
 
            Art. 1.Se aprobă un număr de 57 burse pentru elevii din Tg.  Neamt înscrisi în învătământul 
preuniversitar de stat pentru anul scolar 2013-2014, astfel:  

- Burse de performantă – 1 
- Burse de merit  - 56 
Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din Tg. Neamt înscrisi în  

învătământul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2013-2014, astfel: 
- Burse de merit  - 100 lei  
- Burse de performantă - 200 lei 
Art.3. Se aprobă numărul si tipul de burse pentru f iecare institutie de învătământ 

preuniversitar de stat din Tg. Neamt , conform anexei care face parte din prezenta hotărâre 
 Art.2.Compartimentul Protecţia Drepturilor Copilului, precum si Direcţia Buget 
Contabilitate a Primăriei orasului Tîrgu Neamţ, din cadrul Primăriei Orasului Tîrgu Neamţ vor lua 
toate măsurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
           Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotărâri institutiilor si persoanelor interesate prin Compartimentul Administratie publica locala,  
autoritate tutelara. 
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