ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR 194
privind modificarea articolului nr 2 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Local al oraului Ocna
Mureş nr 99 din data de 30.05.2013
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
30.05.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.421/21.05.2013 de către primarul oraşului
Ocna Mureş.
Având în vedere expunerea de motive nr.19312/27.11.2013 a domnului primar şi raportul de
specialitate nr.19313/27.11.2013 al Serviciului buget contabilitate resurse umane, informatizare, adresa
nr 2627 din 21.11.2013 inregistrată la Primăria oraşului Ocna Mures sub nr 19066 din 21.11.2013 a
Liceului Teoretic ,,Ppetru Maior”, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului
Ocna Mureş coroborate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 5576/2011 al Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat, modificat şi completat, Legea 273/2006, Legea finanţelor
publice locale;
În temeiul prevederilor art. 36(9), ale art. 45(2) lit. "a" şi ale art. 115(1) lit. "a" din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă modificarea articolului nr 2 alineatul 2 al Hotărârii Consiliului Local al
oraului Ocna Mureş nr 99 din data de 30.05.2013 care va avea următorul cuprins
,,Art. 2. (2) Se aprobă acordarea burselor de merit tuturor elevilor din clasele IX - XIII, cursuri de zi - care au obţinut media generală de minim 9,50 în anul şcolar anterior, respectiv în primul
semestru al anului şcolar pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului liceal, în cuantum
de 150 lei/elev/semestru”.
Art.2 Serviciul buget contabilitate, resurse umane, informatizare din aparatul de specialitate al
Primarului orasului Ocna Mures va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.





Hotărârea se comunică la:
Primarul orasului Ocna Mureş
Instituţia Prefectului – Judeţul Alba
Serviciul buget contabilitate resurse umane, informatizare
Liceului Teoretic Petru Maior Ocna Mureş;
Ocna Mures, la 28.11.2013

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN

TOM/TOM
EX:7;ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti: 17; Voturi ,,pentru”: 17.

1

