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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind acordarea bursei de performan{i unor elevi de la Liceul

Tehnologic ,rTomga YodI" Solca

Consiliul Local al oragului Solca, judeful Suceava;
AvAnd in vedere:
-Expunerea de motive prezentatd de cltre d-nul Valeruf fdranu-

Hofn5r, primarul oraqului Solca, inregistrat5 sub nr.4774 din 07.11.2014;
-Raporhrl Biroului buget-contabilitate, resurse umane, impozite qi taxe

locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraqului Solca,
inregistrat sub w.4775 din 07.11 .2014,

-Raporhrl de avizarc al Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-socialI, buget, finan{e, administrarea domeniului public qi privat
al oragului, agriculturS, gospodirie comunall, protecfia mediului qi turism
din cadrul Consiliului Local al oragului Solca,

-Adresa Liceului Tehnologic ,,Tomga Vod5" Solca
nr.3l74/30.10.2014, inregistrati la Prim6ria oragului Solca sub

w.4633130.10.2014;
tn conformitate cu:
-prevederile art.5 alin.(3) qi (4) qi art.ZA aHn.(l) lit. h) qi i) din Legea

nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modific6rile qi complet6rile
ulterioare;

-prevederile art.105 alin.(2) lit.d) din Legea educaliei na,tionale

nrl2}l1, cu modificlrile qi completirile ulterioare;
-prevederile art.3, art.4 qi art.6 din Criteriile generale de acordare a

burselor elevilor din inv515m6ntul preuniversitar de stat, aprobate prin
Ordinul M.E.C.T.S . w5576/2011, cu modifrcirile gi completirile ulterioare;

in temeiul art.36 alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.l. qi art.45 alin.(2)
lit.a) din Legeanr"2l5/2001 privind administrafia publicl local5, republicatS,

cu modificirile qi completirile ulterioare;

HoTARA$rE:

Art.l. Se aprobl acordarea bursei de performanlS in cuantum de 100

leillund elevilor Lungu Eduard-clasa a-VIII-a qi Cosovanu Daniel-clasa a-

XII-a de la Liceul Tehnologic ,,Tomqa Vodi" Solca, pentru anul qcolar

20w-24fi.



hrt.2. Suma prevdzvtlla art"l din prezenta hotirtre se va suporta din

bugetul local al oragului Solca, de la Capitolul 65.02-inv5$ment-Titlul 59

Art.3. Primarul oragului Solca prin
umane, impozite gi taxe locale din cadrul
qi contabilul gef de la Liceul Tehnologic
indeplinire prevederile prezentei hotariri-

B iroul buget-c ontab Thtate, re surs e

Prinniriei, imprerml cu directorul

,,Tomqa Vodi" Solca vor aduce la

PRE$EDTNTE DE $EDINTA,

Solca,28 noiembrie 201

Nr.47

CONTRASEMNEAZA,
Marian Lungu

TARUL ORA$UL/trl SOLCA
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