
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
                                            

HOTĂRÂRE 
privind modificarea art.3 din H.C.L nr.323/24.11.2017 prin care s-a aprobat cuantumul unei 

burse de merit/performanțã şi a numãrului acestora acordate elevilor din ȋnvãțãmântul 
preuniversitar de stat ȋn anul 2017-2018 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu 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 Ordinul METCS nr.5576/7.11.2011 modificat cu Ordinul METCS 
nr.3470/7.03.2012 privind CRITERII GENERALE 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 adresa nr.11211/07.12.2017-21640/07.12.2017 primita de la Colegiul 
National „Stefan cel Mare”, prin care se solicita suplimentarea numarului de elevi cu rezultate 
deosebite la olimpiadele scolare etapa judeteana/nationala si la concursurile cultural artistice, cu 
caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate MECTS, in anul 
2017; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate  realizat de Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala, din cadrul Primăriei 
oraşului Tg. Neamţ , înregistrate sub nr. 21902/12.12.2017; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ; 

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 şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se modificã art.3 din H.C.L nr.323/24.11.2017 prin care s-a aprobat cuantumul 

unei burse de merit/performanțã şi a numãrului acestora acordate elevilor din ȋnvãțãmântul 
preuniversitar de stat ȋn anul 2017-2018, astfel: 

„se aproba un sprijin financiar ȋn suma fixã de 300 lei/elev , pentru un numãr de 20 
(douazeci) elevi, ce au avut merite deosebite ȋn anul şcolar 2016-2017 şi au finalizat 
ȋnvãțãmântul preuniversitar de stat”; 

Art.2. Se aprobã numarul şi tipul de burse pentru fiecare instituție de invãțãmânt 
preuniversitar de stat din Tȋrgu Neamț, conform anexei care face parte din prezenta hotarare; 

Art.3. Primarul oraşului Tȋrgu Neamț, ȋn calitate de ordonator principal de credite va 
urmãri modul ȋn care Direcția Buget-Contabilitate, resurse umane şi dezvoltare localã din cadrul 
Primãriei oraşului Tȋrgu  Neamț va lua toate mãsurile necesare pentru ducerea la ȋndeplinire a 
prevederilor prezentei hotãrâri; 
 Art.4. Secretarul oraşului Tȋrgu Neamț va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotãrâri instituțiilor şi persoanelor interesate.   
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Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Timişescu Ovidiu 

                     
Contrasemnează, 
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