
România                                                                                                                                                                 
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                     
Consiliul Local    
                                                                                                                                                                               

HOTĂRÂREA nr. 12 
 din 13 februarie 2012 

                                                         
            Privind  aprobarea cuantumului şi numărului burselor de merit, de studiu, sociale, 
de boală, de orfani şi de „Eroi ai revoluţiei” acordate elevilor de la grupul Şcolar Traian 
Grozăvescu Nădrag în anul şcolar 2011-2012. 
                       
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere adresa nr. 180/06.02.2012 a Grupului Şcolar Traian Grozăvescu 
Nădrag;  
             Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
             În temeiul prevederilor art. 82 al.(2) şi art. 105 al. (2) din Legea nr. 1 din 2011 – 
Legea educaţiei naţionale. 
             În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea 
criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat. 
             În temeiul art. 36 al.(6) lit. a) pct.1 din Legea nr. 215/2001 republicată privind 
administraţia publică locală. 
             În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  
privind administraţia publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
      
              Art. 1   Se aprobă cuantumul şi numărului burselor de merit, de studiu, sociale, 
de boală, de orfani şi de „Eroi ai revoluţiei” acordate elevilor de la Grupul Şcolar Traian 
Grozăvescu Nădrag în anul şcolar 2011-2012, după cum urmează: 
 
Nr. 
crt. 

Tipul bursei Cuantum bursă Număr beneficiari 

1 Bursă de merit 50 lei/lună 1 
2 Bursă de studiu 15 lei/lună 2 
3 Bursă de boală 15 lei/lună 2 
4 Bursă „Eroi ai revoluţiei” 15 lei/lună 1 
5 Bursă socială 15 lei/lună 44 
 
              Art.  2   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.  
              Art.  3  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Grup Şcolar Traian Grozăvescu 
- Afişare.  

 
                                                                                                              Preşedinte şedinţă    
                                                                                                                 Juşca Petru 
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian   


