
 
Hotărârea nr.15/2013 

privind aprobarea cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din Şcoala 
gimnazială nr.1 Dochia în anul 2013 şi repartizarea sumelor cu această destinaţie 

 
       Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 29 martie 2013, 

             Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru 
Iulian-Gheorghe privind aprobarea cuantumului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din 
Şcoala gimnazială nr.1 Dochia în anul 2013 şi repartizarea sumelor cu această destinaţie, precum şi 
referatul de specialitate nr.1832/2013 întocmit de secretarul comunei Dochia şi compartimentul 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia; 
            Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia de învăţământ din cadrul Consiliului 
Local al comunei Dochia; 
            În baza prevederilor art.82 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi Ordinului M.E.CT.S. 
nr.5576/2011-privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat; Legii nr.52/2003-privind transparenta decizională in 
administratia publica locala;  
            În temeiul art.36 alin.(4) lit.”a”, alin.(6) lit.”a”, pct.1,  alin.(9)  şi art. 45 alin.(1), art.115 
alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTARARE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă cuantumul burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din Şcoala gimnazială 
nr.1 Dochia în anul 2013, după cum urmează: 
-bursă socială: 30 lei/lună/elev; 
-bursă de studiu: 30 lei/lună/elev; 
-bursă de performanţă: 30 lei/lună/elev; 
-bursă de merit: 30 lei/lună/elev. 
          (2) Durata acordării acestor burse este de 9 luni/an (ianuarie-iunie 2013, respectiv 
octombrie-decembrie 2013). 
 
Art.2 Pentru încadrarea în limitele sumelor aprobate cu destinaţia de burse şcolare se aprobă 
repartizarea numărului de burse, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
 
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia, 
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia şi 
directorul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat. 
 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate 
şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
                                                                                   Dochia, 29 martie 2013 
                  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                        Stoian Dănuţ                                                                            Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
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