
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: aprobarea criteriilor de acordare a burselor şcolare din învăţământul 

preuniversitar de stat pe categorii de burse şi stabilirea cuantumului acestora 
pentru anul şcolar 2012-2013  

 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.12.2012, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 14257/27.12.2012 al Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului 
Balş; 

- prevederile art. 5 pct. 4 din Legea nr. 285/2010 privind Legea bugetului de stat pe anul 2011; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- Legea nr. 84/1995 – Legea învăţământului, republicată; 
- Hotărârea Guvernului nr. 859/1995 privind acordarea de burse şi alte facilităţi financiare şi 

materiale pentru copiii, elevii, studenţii şi cursanţii din învăţământul de stat; 
- Hotărârea nr. 558/1998 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor; 
- Raportul nr. 443/28.12.2012 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ, 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), alin. (2) lit. d) 
coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE:  

 

Art. 1. Se aprobă criteriile de acordare a burselor şcolare din învăţământul preuniversitar de stat 
pe categorii de burse şi cuantumul acestora pentru anul şcolar 2012-2013, astfel: 

- burse sociale: 30 lei/lună; 
- burse de studiu: 40 lei/lună; 
- burse de merit: 50 lei/lună. 

 Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Contabilitate pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Olt . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Drăgan Gheorghe 

 
                                                                              Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 

                                                                                   lit a) din Legea nr. 215/2001 
                                                     SECRETAR 
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Balş, 28.12.2012 

Nr. 153 

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi) 
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