ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL WCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la HCL ar. 268 122.11.2016 privind aprobarea numArului de
burse acordate in inVAtAmintul preunivenitar de stat din municipiul Botoşani pentru anul
şcolar 2016 - 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând propunerea domnului Primar

Cătălin

Mugurel Flutur cu privire la modificarea

anexei la HCL nr. 268/2016 privind numărul de burse acordate în anul

şcolar

2016 - 2017, din

bugetul local al municipiului Botoşani,
văzând

cererea conducerii Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. Gheorghe" Botosani

nr.483/I 0774/20 17, raportul de specialitate al

Direcţiei

Economice

şi

raportul de avizare al

comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza
lnvăţământul
completări le

dispoziţiilor

art.4 din Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din

preuniversitar aprobat prin Ordinul MECTS nr. 55761 07.10.2011, cu modificările
ulterioare,

în temeiul art, 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.l23 din 20 februarie 2007, cu
completări le

şi

republicată

în

modificările şi

ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă modificarea

Art.l

numărului

de burse acordate în anul

Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. Gheorghe"

şcolar

Botoşani, după cum urmează

2016 -2017
:

Burse sociale - 6 burse (creştere de la 5 burse aprobate)
Art.2 Primarul Municipiului
de credite al

unităţii şcolare

Preşedinte

de şedinţă,
Consilier, IuHan Blaga

Botoşani,

Nr.

31 mai 2017

Botoşani,

prin serviciile de specialitate

şi

ordonatorul terţiar

vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Contrasemnează,

Secretar,
Oana Gina Ciomaga Georgescu

Primaria Municipiului Botoşani
Nr. 12002 din 19 mai 2017

Raport de specialitate
În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinului MECTS nr. 5576 din 7 octombrie 20 II
privind aprobarea Criteriilor generale

de acordare a burselor elevilor din

invăţământul

preuniversitar de stat, supunem spre aprobare Consiliului Local modificarea

numărului

de burse

sociale aprobate pentru Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf Gheorghe

"Botoşani

de la 5

burse la 6 burse.
Prin adresa

Of.

Gheorghe "Botoşani

483/ 04.05.2017 conducerea Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf.
ne aduce la cunoştinţă faptul că în semestrul al II lea s-a transferat de la

Liceul Pedagogic" Nicolae Iorga" Botosani o elevă care a beneficiat de bursa sociala, pe motive
medicale

şi

solicita modificarea numarul de burse sociale acordate prin HCL

Având în vedere prevederile legale sus

Administrator public,
Adriana Zăicean

Of.

268/2016.

menţionate, vă rugăm să analizaţi şi să hotărâţi

Şef!f!:.viCiU,
Apitrescu
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Către,

Primăria

vă comunicăm că

Prin prezenta,
"Nicolae Iorga" din

Municipiului Botoşani

Botoşani

eleva Alupoaiei Teofana de la Liceul Pedagogic

s-a transferat la Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf.

Gheorghe" din Botoşani, începând cu semestrul al II-lea, anul şcolar 2016-2017.
Menţionăm că
aprobaţi

eleva beneficiază de bursă medicală, drept pentru care vă

rugăm să

transferul bursei la Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Sf. Gheorghe" din

Botoşani.

Vă mulţumim,

Director,
Pr. Prof.

Secretar,

~aui TEODORESCU
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