ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind instituirea şi acordarea unor burse de merit şi burse de
ajutor social acordate de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
studenţilor proveniţi din instituţiile de învăţământ din judeţul
Bistriţa-Năsăud

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în
prezenţa preşedintelui şi a 28 consilieri judeţeni;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 11509/21.10.2013 a Vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr. 11510/21.10.2013 al Direcţiei economice;
- prevederile art. 3, alin. (2) şi art. 20 alin.(1) lit. “h’’ şi “k’’ din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.3 alin.(2) din Legea nr.129/2006 privind instituirea unor
burse acordate de consiliul local în localităţile din mediu rural;
- prevederile art.82 alin.(2) din Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.60/2013
privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud
pe anul 2013 conform Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013 şi a
estimărilor pe anii 2014-2016;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.11/1993
privind instituirea şi acordarea unor burse pentru studenţi, republicată;
- raportul nr. IC/11799 din 28.10.2013 al Comisiei de cultură;
- raportul nr. IC/11788 din 25.10.2013 al Comisiei economice;
- raportul nr. IC/11798 din 28.10.2013 al Comisiei de administraţie.
În temeiul prevederilor art.91 alin.(5) lit.a) pct.1, art.97 alin.(1) şi
art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se instituie cu caracter permanent câte două burse de merit
anuale pentru studenţii cu rezultate deosebite obţinute în activitatea şcolară
şi de performanţă pe parcursul anilor de liceu, cu domiciliul în judeţul BistriţaNăsăud, proveniţi din instituţiile de învăţământ din judeţul Bistriţa-Năsăud.
(2) Bursele de merit se acordă cu începere din anul I de studiu şi până
la absolvirea facultăţii, inclusiv în timpul vacanţelor, în condiţiile cuprinse în
Regulamentul prevăzut în Anexa nr. 1.
Art.2. (1) Se acordă burse de ajutor social pentru studenţii proveniţi
din Centrele pentru protecţia copilului, din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, care să acopere
cheltuielile de masă şi transport ce exced valorii bursei sociale de care
beneficiază.
(2) Bursele de ajutor social se acordă cu începere din anul I de studiu
şi până la absolvirea facultăţii, inclusiv în timpul vacanţelor, în condiţiile
cuprinse în Regulamentul prevăzut în Anexa nr. 2.
Art.3. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Desemnarea beneficiarilor de burse de merit şi a burselor de
ajutor social se face prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la
propunerea Comisiei de cultură.
Art.5. (1) Cuantumul burselor de merit şi a burselor de ajutor social
prevăzute la art.1 şi art.2 se stabileşte, anual, prin Hotărâre a Consiliului
Judeţean Bistriţa-Năsăud, la propunerea Comisiei economice şi vor fi
suportate din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.
(2) Pentru anul 2013 se respectă cuantumul prevăzut în bugetul
propriu al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, aprobat prin Hotărârea nr.
60/2013.
Art.6. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se
abrogă prevederile Hotărârii nr. 11/1993 privind instituirea şi acordarea unor
burse pentru studenţi, republicată.
Art.7. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 27 voturi
«pentru».
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
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Art.9. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Serviciului administraţie
şi relaţii publice cu:
- Direcţia economică;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BistriţaNăsăud;
- Centrul pentru protecţia copilului Bistriţa;
- Centrul pentru protecţia copilului Beclean;
- Centrul pentru protecţia copilului Năsăud;
- Centrul pentru protecţia copilului Teaca;
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
p. SECRETARUL JUDEŢULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
MICA OPREA
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