
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea cuantumului unei burse de merit/performanta si a numarului 

acestora acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat  
in anul 2015 – 2016 

 
Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  

 Având în vedere prevederile art.105, alin.2 din Legea educatiei nationale 
nr.1/2011, ale art.3, art.4 ,art.6 , art.8 din din CRITERII GENERALE din 7 
octombrie 2011 de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat; 
 Având în vedere prevederile art.2, art.3 si art.5 din Ordonanta  Guvernului 
privind  controlul intern si controlul financiar preventiv , nr.119/1999- republicata; 
 Avand in vedere adresele nr.8888/09.10.2015-20452/12.10.2015 primita de 
la Colegiul National „Stefan cel Mare”, nr.5390/16.10.2015-20641/16.10.2015 
primita de la Liceul „Vasile Conta”, nr.9773/13.10.2015- 20617/14.10.2015 
primita de la Colegiul Tehnic „Ion Creanga”, nr.1299/09.10.2015-
20371/09.10.2015 primita de la Scoala Gimnaziala „Ion Creanga” si 
nr.1783/02.10.2015 primita de la Scoala Gimnaziala Domneasca „Grigore Ghica 
Voda” , primite de la centrele scolare cu identificarea elevilor cu rezultate 
deosebite la olimpiadele scolate etapa judeteana/nationala si la concursurile 
nationale in anul 2015; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si 
Raportul de specialitate realizat de Directia Buget-Contabilitate, din cadrul Primăriei 
orasului Tg. Neamţ , înregistrate sub nr. 21008/19.10.2015; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2, lit.b,alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct.1, 
art. 45 alin.2, lit.a , art.115 alin.1, lit.b si din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂSTE: 

Art.1. Se aproba un numar de 73 burse pentru elevii din Tirgu Neamt inscrisi 
in invatamantul preuniversitar de stat pentru anul  scolar 2015-2016: 

 Burse de performanta  : 2 
 Burse de merit : 71 

Art.2. Se aproba cuantumul lunar al unei burse pentru elevii din Tirgu 
Neamt inscrisi in invatamantul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2015-2016, 
astfel: 

 Burse de performanta  : 500 lei 
 Burse de merit : 100 lei 

Art.3. Se aproba un sprijin financiar in suma fixa de 300 lei/elev , pentru un 
numar de 3 (trei) elevi, ce au ce au avut merite deosebite in anul scolar 2014-2015 
si au finalizat invatamantul preuniversitar de stat ; 



Art.4. Se aproba numarul si tipul de burse pentru fiecare institutie de 
invatamant preuniversitar de stat din Tirgu Neamt, conform anexei care face parte 
din prezenta hotarare; 

Art.5. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de 
credite va urmari modul in care Directia Buget-Contabilitate din cadrul Primariei 
orasului Tirgu Neamt va lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari ; 
 Art.6.  La data aprobarii prezentei se abroga HCL nr.275/18.12.2014 si alte 
acte initiate si aprobate la aceasta hotarare; 
 Art.7. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si 
comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 
Nr. 215 

din 29.10.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Trofin Gheorghe 

 

                         Contrasemneaz\,  

                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 
 

       Total consilieri locali     19 
        Prezenti        17   
        Pentru            10        
        Împotrivă        7                  
       Abtineri                     
 


