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HOTARAREA NR. 28II2OI5

pentru modificarea II.C.L. nr.lll20Ll privind instituirea
programului de sprijinire a elevilor de etnie roml in Municipiul Sfhntu Gheorghe,

cu modificirile qi completirile ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Sfhntu Gheorghe, in qedinfi extraordinari;
Av6nd in vedere Raportul de specialitate m. 57534120L5 al Biroului administralie locald

din cadrul Primdriei municipiului Sffintu Gheorghe;
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) qi alin. (6) pct. 1 qi 5 din Legea nr.

2151200I privind administrafia publicd local[, republicatS, cu modific[rile qi completdrile
ulterioare;

in temeiul art. 45 alin. (2) $i a.rt. 115 alin. (1) lit. b din Legea m.21512001 privind
administraJia public[ local6, republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

HOTARA$rE

ART. L. - Se aprobd modificarea afi. 10 din H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea
programului de sprijinire a elevilor de etnie romd cu domiciliul stabil in municipiul Sffintu

Gheorghe, cu modificirile qi completdrile ulterioare, dup[ cum urmeaz[:
"ART. 10. - Procedura de acordare a burselor de c[tre Consiliul Local al Municipiului

Sflintu G se des d urmitoru
Nr.
crt.

Activitlfi Termene/perioade de realizare

1. Depunerea dosarelor pentru oblinerea
burselor

Semestrul l:22 octombrie - 05
noiembrie;
Semestrul II: 15 februarie - 1 martie;

2. Afiqarea la avizierul qi pe site-ul Consiliului
local a celor care s-au inscris pentru burse

Semestrul I: pdni la 09 noiembrie;
Semestrul II: pdnd la 05 martie;

-r- Afigarea la avizierul qi pe site-ul Consiliului
local a c6stieltorilor burselor

Semestrul I: pdn[ la 16 noiembrie;
Semestrul II: p6nd la 15 martie;

4. Contesta(ii privind acordarea burselor Semestrul I: L7 - 18 noiembrie;
Semestrul II: 16-20 martie;

5. Rezolvarea contestafiilor Semestrul I: 19 - 20 noiembrie;
Semestrul lI: 2l-23 martie;

6. Aprobarea de cdtre Consiliul Local al
Municipiului Sfdntu Gheorghe a
propunerilor Comisiei.

Semestrul I: noiembrie, in geidin(a

ordinar[ a Consiliului local;
Semestrul II: martie, in gedinla ordinard
a Consiliului local:

t,

ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotirdri se incredinfeifz[ Comisia de

evaluare a programului de sprijinire a elevilor/studen{ilor de etnie rom[ gi Directia Economicl din
cadrul Primdriei Municipiului Sfhntu Gheorghe.

Sfdntu Gheorghe, la L9 octombrie 20
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