
Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe

HOTA.RAREA NR. 243/2012

pentru modificarea ~i completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului
de sprijinire a elevilor de etnie roma in Municipiul Sfantu Gheorghe,

cu modificarile ~i completarile ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe, in ~edinta ordinara;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 52.762/2012 al Compartimentului pentru

Invatamant ~i Cultura din cadrul Primariei municipiului Sfantu Gheorghe;
Avand In vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public

~i privat, patrimoniu, economic, buget, finante, agricultura ~i dezvoltare regionala, al Comisiei
pentru sanatate, protectie sociala ~i culte, al Comisiei pentru invatamant, cultura ~i ~tiinta ~i al
Comisiei pentru administratie locaIa, juridica, ordine publica, drepturile omului, legislatia
muncii ~i disiciplina a Consiliului local al municipiului Sfantu Gheorghe;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) ~i alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica local a, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (2) ~i art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

HOTA.RA~TE

ART. 1. - Se aproba modificarea ~i completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea
programului de sprijinire a elevilor de etnie roma in Municipiul Sfantu Gheorghe, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

1. Titlul Hotararii va avea urmatorul cuprins:
"H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor ~i studentilor de

etnie roma in Municipiul Sfantu Gheorghe"
I. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 1. Se aproba instituirea programului de sprijinire a elevilorlstudentilor de etnie

roma din Municipiul Sfantu Gheorghe, prin acordarea unor burse sociale ~i burse de studiu
pentru aceasHi categorie care i~i continua studiile in invatamantul liceal, profesional,
postliceal sau universitar din Municipiul Sfantu Gheorghe."

II. Articolul 5 se modifica dupa cum urmeaza :
"ART. 5. Se constituie Comisia de evaluare a programului de sprijinire a

elevilorlstudentilor de etnie roma, in urmatoarea componenta nominala:
Pre~edinte: Aczel Kata, consilier local.
Membri: Tischler Ferenc, consilier local;

Kondor Agota, consilier local;
Vajna Laszl6, consilier local;
Csatl6s Lasz16, consilier local;
Palela Radita, consilier local;
Nemes E16d, consilier local."
Directorul Scolii cu clasele I-VIII "Neri Szent FUlop";
Reprezentantul Asociatiei "AMENKHA".
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III. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 6. Se constituie Comisia de rezolvare a contestatiilor la programul de

sprijinire a elevilor/studentilor de etnie roma, in urmatoarea componenta nominala:
Pre~edinte: Balint Iosif, consilier local.
Membri: Zsigmond J6zsef, consilier local,

Baksai Edit, consilier juridic In cadrul Biroului Juridic al Primariei
municipiului Sfantu Gheorghe."

IV. Regulamentul de acordare a burselor sociale ~i de studiu pentru elevii de etnie
roma care I~i continua studiile, anexa la hotanlre, se modifica ~i se completeaza, dupa cum
urmeaza:

IV.l. Titlul Regulamentului va avea urmatorul cuprins:
"Regulament de acordare a burselor sociale ~i de studiu pentru elevii ~i studentii de

etnie roma care I~i continua studiile"
IV.2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prin prezentul Regulament se stabilesc modul ~i conditiile de

acordare a burselor pentru elevii ~i studentii de etnie roma din municipiul Sfantu
Gheorghe, care i~i continua studiile in invatamantul liceal, profesional, postliceal sau
universitar din Municipiul Sfantu Gheorghe.

(2) Nu pot beneficia de programul de sprijinire studentii care realizeaza venituri din
salarii.

(3) Acordarea burselor reprezinta 0 forma de sprijin material, cu scopul de
stimulare a elevilor care obtin rezultate bune la invatamant, asigurat din bugetul
municipiului Stantu Gheorghe.

(4) Cuantumul valoric ~i numarul burselor se stabilesc anual de catre Consiliul
Local al Municipiului Sfantu Gheorghe.

IV.3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Prin programul de sprijinire a elevilor de etnie roma din municipiul

Sfantu Gheorghe, tinerii de etnie roma pot beneficia anual de doua categorii de burse:
a) burse de studiu: se acorda elevilor de etnie roma din Invatamantul liceal,

profesional, postliceal sau universitar, care au obtinut cel putin nota 7,50 la invatatura ~i nu
au avut mai mult de 5 absente nemotivate pe luna;

b) burse sociale: se acorda elevilor de etnie roma din Invatamantul liceal,
profesional, postliceal sau universitar din Municipiul Sfantu Gheorghe, care au obtinut cel
putin nota 6,50 la invatatura, iar venitul net pe membru de familie nu depa~e~te 360
lei/luna ~i nu au avut mai mult de 5 absente nemotivate pe luna.

(2) Procedura de acordare a burselor se organizeaza, de regula, 0 data pe an. Prin
exceptie, in situatia in care pe parcursul anului se constata renuntari la bursa sau anulari ale
acesteia, se organizeaza 0 a doua sesiune, in semestrul II. Perioadele de des:fa~urare a
evaluarilor sunt prevazute in graficul de la art. 9.

IVA. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de una din cele doua categorii de burse, candidatii

eligibili trebuie sa apartina etniei romilor ~i sa fie inscri~i Intr-o unitate ~colara din
invatamantul liceal, profesional, postliceal sau institutie de invatamant superior din
municipiul Sfantu Gheorghe.

(2) Intr-un an ~colar, un elev sau student poate fi beneficiarul unei singure categorii
de burse."

IV.5. Articolul4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Dosarul de inscriere pentru obtinerea bursei de studiu va contine

urmatoarele documente:
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- copie Carte de Identitate;
- scrisoare de intentie;
- declaratie pe propria raspundere a elevului/studentului sau parintilor acestuia,

dupa caz, prin care se atesta faptul ca elevuI!studentul apartine etniei rome;
- adeverinta pentru media anului ~colar precedent sau media semestriala de la

unitatealinstitutia de invatamant pe care 0 frecventeaza, in original;
- adeverinta eliberata lunar pentru luna precedenta ca nu a avut mai mult de 5

absente nemotivate, eliberata de unitatealinstitutia de invatamant pe care 0 frecventeaza, in
original;

- recomandari din partea organizatiilor neguvernamentale;
- alte documente care atesta performantele ~colare."
IV.6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Dosarul de inscriere pentru obtinerea bursei sociale va contine

urmatoarele documente:
- copie Carte de Identitate;
- scrisoare de intentie;
- declaratie pe propria raspundere a elevului/studentului sau parintilor acestuia,

dupa caz, prin care se declara faptul ca elevul apartine etniei rome;
- acte doveditoare privind componenta ~i veniturile membrilor familiei (livretul de

familie ~i adeverinta de la locul de muncaJDirectia de Asistenta Comunitara - pentru
beneficiarii venitului minim garantatiAgenlia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
Covasna, dupa caz);

- adeverinta pentru media anuala sau semestriala de la unitatealinstitutia de
invatamant pe care 0 frecventeaza, in original;

- recomandari din partea organizatiilor neguvernamentale."
ART. 2. - Executarea prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Comisiilor

constituite prin art. 5 ~i 6, precum ~i Direqiei Economice din cadrul Primariei municipiului
Sfantu Gheorghe.

Sfantu Gheorghe, la 25 octombrie 2012.

PRE~EDINTE DE ~EDINT A
Debreczeni L' zl6
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