
 

 
CONSILIUL  JUDEȚEAN  DOLJ                                                                                         

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea acordării și cuantumului burselor școlare pentru elevii din 

învățământul special de stat, pentru luna decembrie 2020 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 30763/09.12.2020, al Direcției Economice, 

raportul Serviciului juridic  nr. 30860/09.12.2020, precum și avizul comisiilor de 

specialitate; 

în baza art. 82, alin. (1) și (2) din Legea nr.1/2011 - Legea educației naționale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

în baza  prevederilor  Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului nr. 5576/2011 ,privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 

ulterioare; 

în baza prevederilor art. I din Ordinului Ministrului Educației Naționale 

nr.3480/2018, privind modificarea anexei la OMECTS nr. 5576/2011 

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.064/2020, pentru aprobarea 

cuantumului minim al burselor de performantă, de merit, de studiu și de ajutor social 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă 

elevilor în anul școlar 2020-2021, 

în baza art.16 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1), litera f), art. 182 și art. 196 alin. (1), lit a),  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

Art.1.(1) Se aprobă acordarea unui număr de 160 burse școlare de merit și ajutor 

social,  în cuantum de 17.000 lei, pentru luna decembrie 2020,  elevilor Liceului 

Tehnologic Special „Beethoven” Craiova  și   Școlii Gimnaziale Speciale „SF. Mina” 

Craiova, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, după cum urmează: 

 

 

 



• Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova: 

- 1 bursă de merit în cuantum de 100 lei/lunar/elev 

- 80 burse de ajutor social în cuantum de 100 lei/lunar/elev 

 

• Școlii Gimnaziale Speciale „SF. Mina” Craiova: 

 -   79 burse de ajutor social în cuantum de 100 lei/lunar/elev 

 

     (2) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-

teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată,  aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această 

destinație. 

Art.2.(1) Bursele se acordă pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul 

pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 

profesionale şi pe perioada pregătirii practice. 

         (2) Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare 

categoriilor beneficiare de elevi, care se încadrează în situațiile prevăzute de art. 19  

din Anexa la Ordinul nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

          Art.3 Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, Liceul Tehnologic 

Special “Beethoven” și Școala Gimnazială Specială „SF. Mina” Craiova duc la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.             
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              PREŞEDINTE,                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
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                                                                                                AL JUDEȚULUI 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                           

Direcția Economică                        PREŞEDINTE 

Nr. 30763/09.12.2020                    

 

                DORIN COSMIN VASILE 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind acordarea burselor școlare pentru elevii 

din învățământul special de stat, pentru luna decembrie 2020  

 

 

În conformitate cu prevederile art. 82, alin.(1) și (2) și art. 105, alin.(2), din 

Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

prevederile Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 

5576/2011 cu modificările și completările ulterioare,  prevederile Ordinului 

Ministrului Educației Naționale nr. 3480/2018 privind aprobarea criteriilor generale de 

acordare a                          burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, 

precum și Hotărârea nr. 1.064/2020, pentru aprobarea cuantumului minim al burselor 

de performantă, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2020-2021, 

aceștia pot beneficia de burse acordate din bugetele locale ale unităților administrativ-

teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această 

destinație. 

Educația copiilor cu cerințe educaționale speciale se realizează în școlile speciale, 

în clase speciale, pe grupe de dezvoltare. Pentru a fi sprijiniți și recompensați pentru 

meritele obținute aceștia pot beneficia de burse sociale, de merit, de studiu și de 

performanță. 

      Pentru elevii din învățământul special de stat care își desfășoară activitatea în cadrul 

Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova și în cadrul Școlii Gimnaziale 

Speciale „SF. Mina” Craiova, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Dolj, 

cuantumul unei burse și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului 

Județean, conform art.82, alin.(2), din Legea educației naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

      Având în vedere adresa nr. 4836/09.11.2020 a Liceului Tehnologic Special 

„Beethoven” Craiova și adresa nr. 1768/06.10.2020 a Școlii Gimnaziale Speciale „SF. 

Mina” Craiova, propunem spre aprobare acordarea unui număr de 160 burse pentru 

luna decembrie 2020, după cum urmează: 

• Liceului Tehnologic Special „Beethoven” Craiova: 

- 1 bursă de merit în cuantum de 100 lei/lunar/elev 

- 80 burse de ajutor social în cuantum de 100 lei/lunar/elev 

 

 

• Școlii Gimnaziale Speciale „SF. Mina” Craiova: 

 -   79 burse de ajutor social în cuantum de 100 lei/lunar/elev 



Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și 

susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 

profesionale și pe perioada pregătirii practice. 

Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor 

beneficiare de elevi, care se încadrează în situațiile prevăzute de art. 19 din Ordinul nr. 

5576/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea sumei de 17.000 lei (9.000 

lei pentru Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova și 8.000 lei pentru Școala 

Gimnazială Specială „SF. Mina” Craiova) necesară acordării burselor pentru luna 

decembrie 2020.  

 

                

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

MARIAN MECU 

 

           

 

                                                     

    

                                                                                                        ÎNTOCMIT 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 30860/09.12.2020 

    

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării și cuantumului burselor 

școlare pentru elevii din învățământul special de stat, pentru luna decembrie 2020 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment 

de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de 

hotărâre privind aprobarea acordării și cuantumului burselor școlare pentru elevii din 

învățământul special de stat, pentru luna decembrie 2020, propus de Președintele Consiliului 

Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

 1)    Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea acordării și cuantumului burselor școlare 

pentru elevii din învățământul special de stat, pentru luna decembrie 2020. 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în 

a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 82 alin. (1) și alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elvilor din învățământul preuniversitar de stat, modificările și completările 

ulterioare; 

- art. I din Ordinul MEN nr. 3480/2018 privind modificarea anexei la Ordinul MECTS nr. 

5576/2011; 

- HG nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de 

merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu 

frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2020-2021; 

- art. 16 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu a fost identificat. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 

întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat 

la atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem 

analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în şedinţă 

ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de 

lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

 

 

        Avizat                                                                                                             Întocmit 

    Șef serviciu             Consilier Juridic 

         

   Daiana Stoica             Cristian Buzata 


