CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea art.l si art.3 din
H.C.L. nr.26/29 martie 2012
Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.59.911/18 decembrie 2012 a d-lui consilier Ionita Daniel,
prin care propune modificarea si completarea art.l si art.3 din H.C.L. nr.26/29 martie 2012
referitoare la acordarea de burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant din
municipiul Campina, in anul 2012;
- raportul de specialitate promovat de Direc{ia economica;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Campina,
respectiv Comisia buget, fmanJe, administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile art.l9 din Ordinul Ministrului Educa{iei, Cercetarii, Tineretului
sJ Sportului nr.5.576/l oct.2011 $i a Ordinului Ministrului Educa{iei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului nr.3.470/7 mar.2012;
Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" si alin.(6), lit."a", punct 1 $i
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrati'a publica locala, republicata;
fn temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare:
Art.l. - Aproba modificarea si completarea art.l din H.C.L. nr.26/
29 martie 2012 referitoare la acordarea de burse scolare pentru elevii din unita{ile de
inva|amant din municipiul Campina, m anul 2012, care va avea urmatorul continut:

"Art.l. - Aproba acordarea de burse scolare pentru elevii din unita^ile
de inva^amant din municipiul Campina, in suma de 365.850 Iei, in anul 2012".
Art.2. - Aproba modificarea si completarea art.3 din H.C.L. nr.26/
29 martie 2012 referitoare la acordarea de burse $colare pentru elevii din unita^ile de
inva^amant din municipiul Campina, Tn anul 2012, care va avea urmatorul continut:
"Art.3. - Perioadele in care se acorda burse scolare sunt urmatoarele:
(1) - burse de performan^a: ianuarie - iunie 2012;
(2) - burse de merit, burse de studiu: ianuarie - iunie 2012 si
octombrie - decembrie 2012;
(3) - burse de ajutor social: ianuarie - decembrie 2012".
Art.3. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se modifica in mod
corespunzator Anexa nr.l la H.C.L. nr.26/29 martie 2012.
Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude{ului Prahova;
-

Primarului municipiului Campina;

- Direc|iei economice;
- Unita^ilor de inva^amant din municipiul Campina.
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