ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud nr.134/2013 privind instituirea și acordarea unor
burse de excelență, burse de merit și burse de ajutor social de către
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările
ulterioare
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară, în data
de 28.10.2021, în prezenţa președintelui și a 30 de consilieri judeţeni ;
Având în vedere :
- Referatul de aprobare nr.IX/23147 din 18.10.2021 al Vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- raportul nr.I/23149 din 18.10.2021 al Direcţiei economice din cadrul
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
- prevederile art.54, art.55, art.59, art.60 și art.62 alin.(1) din Legea
nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.3 alin.(2) şi art.20 alin.(1) lit.h) şi k) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.141 și art.148 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.9 alin.(1) lit.b) și art.11 lit.d) din Legea nr.292/2011 –
Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.1 și art.3 din Anexa la Ordinul ministrului educației
naționale nr.3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din
învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.114/2020
privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.48/2021
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-

Năsăud pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, cu modificările
ulterioare;
- avizul nr.IIA/24068 din 25.10.2021 al Comisiei de sănătate, cultură,
tineret și sport;
- avizul nr.IIA/24194 din 26.10.2021 al Comisiei economice;
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.f), alin.(5) lit.a), art.182
alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.I Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
nr.134/2013 privind instituirea și acordarea unor burse de excelență, burse
de merit și burse de ajutor social de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud,
cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Punctul 2, Secțiunea II. MOD DE ACORDARE se modifică și va avea
următorul cuprins:

„bursele de ajutor social acordate studenților, care beneficiază de o
măsură de protecție specială, se păstrează cu condiția ca aceștia să facă
dovada că au promovat în anul universitar următor, fără a fi condiționați de
media obținută, până la obținerea diplomei de licență sau de master;
2. Punctul 4, Secțiunea II. MOD DE ACORDARE se modifică și va avea
următorul cuprins:

„selectarea și propunerea studenților beneficiari de bursă de ajutor
social se face, anual, de către Comisia de sănătate, cultură, tineret și sport a
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, pe baza dosarelor depuse de solicitanți.ˮ
3. Punctul 5, Secțiunea III. CONDIȚII DE ACORDARE, subsecțiunea A
se modifică și va avea următorul cuprins:
„ adeverință de la secretariatul facultății din care să rezulte promovarea

în anul universitar următor, fără a fi condiționați de media obținută; ˮ

4. Litera a), Secțiunea III. CONDIȚII DE ACORDARE, subsecțiunea D
se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) beneficiarii nominalizați ai burselor de ajutor social aflate în curs de

plată au obligația să depună în fiecare an, în cursul lunii octombrie, la
structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, o
adeverință eliberată de secretariatul facultății, din care să rezulte promovarea
în anul universitar următor, fără a fi condiționați de media obținută; depun,
de asemenea, documente doveditoare în cazul schimbării numelui.ˮ

Art.II Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de
01.11.2021.
Art.III Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 voturi
„pentru”.
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Art.IV Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţia economică din cadrul Consiliului Judeţean BistriţaNăsăud.
Art.V Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane,
organizare, relația cu consiliul județean, cu:
- Direcţia economică;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BistriţaNăsăud;
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.

PREŞEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ

Nr. 131
Din 28.10.2021

C.G.A./S.A.M./H.C.A./4 ex.
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