
ROMANIA                                                                              PROIECT     la HCL nr  64  / 2015 
JUDETUL  HUNEDOARA 
COMUNA  TELIUCU  INFERIOR 
      CONSILIUL  LOCAL 
 
 
 
 
 
 

HOTARAREA  Nr.          /   2015 
privind aprobarea  numarului de burse si al cuantumului unei burse  
pentru elevii cursului de zi  din invatamantul preuniversitar de stat  

din Comuna Teliucu Inferior , aferente anului  2015-2016 
 

 
 
                Consiliul Local  al Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ; 
                Avand in vedere  adresa Scolii gimnaziale nr 735 / 12.10.2015 prin care se comunica 
situatia dosarelor de burse scolare pentru anul scolar 2015 / 2016 ; 
               Avand in vedere  Raportul  Primarului la  proiectul de hotarare nr. 2635 / 12.09.2015 , 
Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului nr.2636 / 
13.10.2015  ; 
               In conformitate cu prevederile  art 82 alin (1) si (2)  din Legea educatiei nationale nr.1 / 
2011 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art 4, art 5 si art 13 lit c  
din  Ordinul  MECTS  nr. 5576/ 2011  privind  aprobarea  Criteriilor generale  de  acordare a 
burselor  elevilor  din  invatamantul  preuniversitar de  stat, cu  modificarle  si  completarile 
ulterioare ; 
                In temeiul dispozitiilor art.36 alin (1), (2) lit.“b”,alin.(4) lit.”a”,alin (6) lit “a” pct 1 ,  
art .45 alin. (1) si (2) si ale art.115 alin.(1) lit.”b” si alin. (3) lit. “a” si “b” din Legea  adminis-
tratiei publice locale , nr. 215 / 2001 , republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare ; 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

 
                 Art.1.  Se aproba un numar 49 burse de ajutor social  pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat din Comuna Teliucu Inferior, pentru  anul  scolar 2015 / 2016.   
            
                 Art.2.  Se aproba cuantumul lunar in suma de  60 lei al unei burse de ajutor social – lit 
C pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Teliucu Inferior, aferente 
anului scolar 2015 / 2016 . 
 
                Art.3.  Bursele vor fi acordate din bugetul local 
. 
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                Art.4.  Hotararea poate fi contestata in conditiile Legii 554 / 2004 privind  contenciosul 
administrativ cu completarile si modificarile ulterioare.  
 
                Art. 5. Prezenta se comunica : Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, primarului, 
secretarului , compartimentului de  specialitate  al  primarului , Scolii  Gimnaziale  Teliucu 
Inferior si  se aduce  la cunostinta  publica  prin afisare la locurile stabilite . 
 
                 Teliucu Inferior, la        
 
 
 
          
                    INITIATOR  PROIECT                                                           VIZAT   
                               PRIMAR,                                                                    SECRETAR, 
         PUPEZA DANIEL  GHEORGHE  SORIN                MATEI  SEBASTIAN  TEODOR 
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                Consiliul Local  al Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara ; 
                Avand in vedere  adresa Scolii gimnaziale nr 735 / 12.10.2015 prin care se comunica 
situatia dosarelor de burse scolare pentru anul scolar 2015 / 2016 ; 
               Avand in vedere  Raportul  Primarului la  proiectul de hotarare nr. 2635 / 12.09.2015 , 
Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului nr.2636 / 
13.10.2015 , Raportul de avizare al comisiei de  specialitate  pentru activitati  economico-
financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism , servicii si comert nr 
2803  /  29.10.2015 , Raportul de avizare al comisiei pentru invatamant, cultura si culte, sanatate 
si familie, protectia copilului, sport si agrement nr.  2804  / 29.10.2015     precum  si  Raportul 
comisiei de specialitate pentru  administratie  publica locala , juridica, a drepturilor cetatenilor , 
munca si protectie sociala nr. 2805  /  29.10.2015  ; 
               In conformitate cu prevederile  art 82 alin (1) si (2)  din Legea educatiei nationale nr.1 / 
2011 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art 4, art 5 si art 13 lit c  
din  Ordinul  MECTS  nr. 5576  / 2011  privind  aprobarea  Criteriilor generale  de  acordare  a 
burselor  elevilor  din  invatamantul   preuniversitar de  stat, cu  modificarile  si completarile 
ulterioare; 
                In temeiul dispozitiilor art.36 alin (1), (2) lit.“b”,alin.(4) lit.”a”,alin (6) lit “a” pct 1 ,  
art .45 alin. (1) si (2) si ale art.115 alin.(1) lit.”b” si alin. (3) lit. “a” si “b” din Legea  adminis-
tratiei publice locale , nr. 215 / 2001 , republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare ; 
 
 

H O T A R A S T E : 
 

 
                 Art.1.  Se aproba un numar 49 burse de ajutor social  pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat din Comuna Teliucu Inferior, pentru  anul  scolar 2015 / 2016 .   
            
                 Art.2.  Se aproba cuantumul lunar in suma de  60 lei al unei burse de ajutor social – lit 
C pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Comuna Teliucu Inferior, aferente 
anului scolar 2015 / 2016 . 
 
                Art.3.  Bursele vor fi acordate  din  bugetul  local . 
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                Art.4.  Hotararea poate fi contestata in conditiile Legii 554 / 2004 privind  contenciosul 
administrativ cu completarile si modificarile ulterioare .  
 
                Art. 5. Prezenta se comunica : Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, primarului, 
secretarului , compartimentului de  specialitate  al  primarului , Scolii  Gimnaziale  Teliucu 
Inferior si  se aduce  la cunostinta  publica  prin afisare la locurile stabilite . 
 
 
 
 
 
                 Teliucu Inferior, la  29 octombrie  2015       
 
 
 
          
                    PRESEDINTE DE SEDINTA                                  CONTRASEMNEAZA   
                     TOMA VASILE CRISTIAN                                            SECRETAR, 
                                                                                                 MATEI  SEBASTIAN  TEODOR 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
               
 
 
 
 
 
Sistem de vot deschis 
Consilieri prezenti : 11 
Cvorum obtinut  :  
                        voturi « pentru »        11  
                        voturi « impotriva »    0  
                        abtinere                       0 
 
 


