
ROMANIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA JEBEL 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE nr. _ 1 5 _  

privind acordarea burselor şcolare pentru anul şcolar 2017-2018
Şcoala Gimnaziala „MARTINSUBONI” Jebel

Consiliul Local al Comunei Jebel intrunit in şedinţa publica din data de 30.03.2018 
Având in vedere Referatul nr. 135 / 23.03.2018 intocmit de Şcoala Gimnaziala „Martin 

Suboni” Jebel, precum si referatul nr. 785 / 23.03.2018 intocmit de compartimentul contabilitate 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se solicita stabilirea cuantumului 
pentru acordarea burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de s ta t.

In temeiul prevederilor art. 82, alin. 3 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, cu
modificările si completările ulterioare. .

In conformitate cu HG nr. 536 / 2011 privind organizarea si funcţionarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului. . . . .  , A

In temeiul prevederilor OMECTS nr. 5576 / 2011 privind aprobarea criteriilor generale^de 
acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar modificat de OMECTS nr. 3470 
2012

' In conformitate cu art. 36 alin. 4 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administraţia Publica
Locala republicata cu modificările si completările ulterioare.

In temeiul art. 45, al. 2, lit. a si art 115 din Legea 215 / 2001 privind administraţia
publica locala republicata cu complectarile si modificările ulterioare - voturi / i  "pentru , ----
"abţineri",___"împotriva".

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aproba acordarea burselor şcolare de merit, de ajutor social, pentru anul şcolar 
2017-2018, elevilor cuprinşi in invatamantul preuniversitar de stat din unitatea de invatamant 
Şcoala Gimnaziala „Martin Suboni” Jebel.

Art. 2. Cuantumul burselor şcolare, pe luna, va fi următorul: 
bursă de merit -  50 le i ;

- bursă de ajutor social -  30 lei.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului -  judeţul Timiş 

Scolii Gimnaziale „Martin Suboni” Jebel 
Direcţiei Finanţelor Publice

- Cetatenilor Comunei Jebel


