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Hotărârea nr. 378/27.07.2022 

cu privire la aprobarea unor burse speciale pentru studenții din Comisia de cazare, 

implicați în etapa de prelucrare a cererilor de cazare pentru perioada vacanței de vară 

a anului universitar 2021-2022 

Având în vedere propunerea Uniunii Studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti 

(USASE) privind aprobarea unor burse speciale pentru studenții din Comisia de cazare, implicați în 

etapa de prelucrare a cererilor de cazare pentru perioada vacanței de vară a anului universitar 2021-

2022, 

Având în vedere dispozițiile art. 10 din Regulamentul privind reprezentarea și activitatea socială a 

studenților și art. 51 din Metodologia privind taxele aplicate în Academia de Studii Economice din 

București, în anul universitar 2021-2022,  

În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată precum şi  

art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti, 

Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București  

Hotărăște :   

Art. 1 Se aprobă acordarea unor burse speciale pentru studenții din Comisia de cazare, implicați în etapa 

de prelucrare a cererilor de cazare pentru perioada vacanței de vară a anului universitar 2021-2022, 

conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Valoarea totală a burselor este de 12900 lei, plătite din fondurile proprii ale A.S.E., pentru 

studenții din Comisia de cazare, implicați în etapa de prelucrare a cererilor de cazare pentru perioada 

vacanței de vară a anului universitar 2021-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Uniunea Studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti (USASE) și Biroul Burse 

și alte drepturi financiare ale studenților vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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