HOTĂRÂRE
cu privire la acordare burse pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură, din clasele VVIII,
din unităţile de învăţământ din mediul rural din judeţul Olt, în anul şcolar 20072008
Având în vedere :
Ø expunerea de motive cu privire la Proiectul de Hotărâre nr. 1939/17.03.2008;
Ø raportul nr.1966/18.03.2008 al Direcţiei de Buget, TaxeImpozite şi Informatizare;
Ø raportul nr.2255/26.03.2008 al
comisiei pentru studii economicosociale, bugetfinante,
administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
Ø raportul nr.2260/26.03.2008 al comisiei pentru cultură, învăţământ, activitatea ştiinţifică,
sănătate şi culte;
Ø raportul nr.2259/26.03.2008 al comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
Ø prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ø prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
In temeiul art.10, art.91 alin.(1) lit.b), alin(3) lit a), alin.(5) lit.a) pct.1 şi art.97 alin. (1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă acordarea burselor lunare, în anul şcolar 20072008, pentru elevii claselor VVIII din
unităţile de învăţământ din mediul rural, din judeţul Olt, ocupanţi ai locurilor I, II, şi III din fiecare clasă,
semestrial, după cum urmează:
a) Locul I
 100 Lei
b) Locul II
 75 Lei
c) Locul III
 50 Lei
Art.2. Bursele prevăzute la art. 1 se acordă de către Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, prin grija
Direcţiei Buget, Taxe – Impozite şi Informatizare şi Direcţiei Economice, pe baza situaţiei centralizate
comunicată Consiliului Judeţean Olt de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt.
Art.3. Sumele pentru plata burselor prevăzute la art.1, în sumă de 600 mii lei se asigură din bugetul
propriu al Consiliului Judeţean Olt de la cap. 65.02 ,, Învăţământ ’’, subcap. 65.02.50 ,, Alte cheltuieli în
domeniul învăţământului ’’prin diminuarea cu aceeaşi sumă de la cap.51.02 ,, Autorităţi publice şi acţiuni
externe ’’, subcap.51.02.03.01 ,, Autorităţi executive ’’
Art.4. Prezenta hotărâre se publică în presa locală, se comunică Direcţiei Buget, TaxeImpozite şi
Informatizare, Direcţiei Economice, Compartimentului Buget din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt, Inspectoratului Şcolar Judeţean, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Olt,
pentru aducerea la indeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului  Judeţul Olt
.
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