
Consiliul Local al Municipiului SfAntu Gheorghe

HoTARAREA NR 3os/201s

pentru modificarea H.C.L. nr.7812014 privind instituirea programului de burse
pentru sus{inerea studen{ilor din anii terminali cu domiciliul in municipiul

SfAntu Gheorghe, cu modifictrrile ;i complettrrile ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sfilntu Gheorghe, in gedinfl ordinarl;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 61.63712015 al Compartimentului pentru

inv[tlmdnt qi culturi din cadrul Primdriei municipiului Sfantu Gheorghe;
Avdnd in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public ;i privat,

patrimoniu, economic, buget, finanle, agricultur6 qi dezvoltare regionalS, al Comisiei pentru inv{6mdnt,
culturi qi gtiin!6 gi al Comisiei pentru administralie local,i, juridic[, ordine public6, drepturile omului,
legislalia muncii gi disciplinl a Consiliului local al municipiului Sfintu Gheorghe;

in conformitate cu art. 36 alin. (1) qi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 21512001 privind
administratia publicl local6, republicatS, cu modificdrile gi completlrile ulterioare;

in temeiul art. 45 alin. (1) qi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.21512001 privind
administralia publicl local6, republicati, cu modificlrile gi complet[rile ulterioare;

HOTi.RA$TE

ART. 1. - Se aprobd modificarea Regulamentului de aplicare a programului de sustinere a

studenlilor din anii terminali, anexi la Hotf,rdrea Consiliului Local nr. 7812014 privind instituirea
programului de burse pentru sus{inerea studentilor din anii terminali cu domiciliul in municipiul
Sfdntu Gheorghe, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare, dup[ cum urmeaz6:

I. Litera fl a articolului 3 va avea urmdtorul cuprins:

,,Art 3. f) SI oblin6 un punctaj minim de 36 pct. in urma apliclrii prevederilor art. 6 din
prezentul Regulament."

ART. 2. - Procedura de acordare a burselor pe anul 2016 se desfd$oarf, dupd cum urmeazf,:

Nr.
Crt.

Activitifi Termene/perioade de
realizare

1 Depunerea dosarului pentru obtinerea burselor
23 noiembrie 201,5 -22
ianuarie 20L6

2.
Afiqarea la avizierul qi pe site-ul Consiliului I-ocal a
celor a candidatilor inscrisi

25 ianuaie20l6

J.
Afigarea la avizierul gi pe site-ul Consiliului Local a

cAstisdtorilor --Burselor Sfhntu Gheorehe"
1 februarie 2016

4.
Depunerea contestaliilor impotriva rezultatului
evalu6rii

2-4 februarie20l6

5. Solutionarea contestatiilor 5-8 februarie 2016

6. Aducerea la cunostintd publicd a rezultatului final 9 februarie 201-6

7.
Cdgtigdtorii primesc burse pentru luna martie,
aorilie- mai si iunie 2016

ART. 3. - Cu executarea prezentei hotIrdri se incredinleazd

viceprimarul municipiului Sfhntu Gheorghe gi Directia EconomicS din
Sfintu Gheorghe.

doamna Sztakics Eva-Judit,
cadrul Prim[riei municipiului
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