
 
                                                                                                                                           

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea suplimentării numărului de burse acordate pentru învățământul special în semestrul II 

al anului şcolar 2021/2022, din bugetul propriu judeţean 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.04.2022, 

urmare adreselor nr.3403/05.04.2022 și 3566/14.04.2022 ale Şcolii Profesionale Speciale „Sf. 

Stelian” Botoşani, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 7651/18.04.2022 

privind aprobarea suplimentării numărului de burse acordate pentru învăţământul special în semestrul II al 

anului şcolar 2021/2022, din bugetul propriu judeţean, 

având în vedere: 

-    Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 7652 din18.04.02022;  

- avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecție socială, culte, activități 

social-culturale, sportive, tineret şi de agrement; 

- avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1),  art.8 , art.13 alin.(1) și art.14 alin.(1) lit.b)-c) din 

Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin  

Ordinul nr.5870/2021 al ministrului educaţiei, modificat şi completat prin Ordinul ministrului educației 

nr.3073/2022 și ale Hotărârii Guvernului nr.1094/2021 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 în anul școlar 2021/2022, 

în temeiul art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) şi ale art.196 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1  - Se aprobă sulimentarea numărului de burse acordate din bugetul propriu judeţean,în 

semestrul II al anului școlar 2021-2022 cu un număr de 4 burse de merit în cuantum de 350 lei/ lunar și  4 

burse de ajutor social,  în cuantum de 300 lei/lunar, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 - Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri prin direcţiile din cadrul aparatului de specialitate și Şcoala Profesională Specială „Sf. 

Stelian” Botoşani . 

          

             

                           PREŞEDINTE,                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 

            DOINA-ELENA FEDEROVICI                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                         Marcel - Stelică Bejenariu 

 

                                                                         

Botoşani, 

Nr. 94 din 28.04.2022 



 
                                                                                                         ANEXA 

                                                                                  la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  

                                                                                                     Nr. 94 din 28.04.2022 

 

 

 

 

SITUAȚIA 

privind bursele de merit/ ajutor social acordate din bugetul propriu județean, 

suplimentar în semestrul II al anului școlar 2021/2022 

 

 

Denumirea instituției 

de învățământ 

Beneficiar bursă 

-Elev- 

Cuantum lunar 

-lei- 

Perioada de 

acordare 

1. 2. 3. 4. 

1.Școala Profesională 

Specială ,,Sf.Stelian” 

Botoșani 

-art.8 alin.(1) lit.a)și c) 

Racleș Florin Alexandru 350 Semestrul II an 

școlar 2021/2022 

Olaru Elena 350  

Cercel Daniel 350  

Leucă Denis Constantin 350  

1.                         2. 3.                4. 

3.Școala Profesională 

Specială ,,Sf.Stelian” 

Botoșani 

-art.14 lit.b) 

Milea Florinel Petronel 300 Semestrul II an 

școlar 2021/2022 

Cercel Daniel 300  

Buciuman Ionuț 300  

1.                              2. 3.                 4. 

Școala Profesională 

Specială,, Sf.Stealian,, 

Botoșani 

-art.14 lit.c) 

Drăgoi Ionuț Mădălin 300 Semestrul II an 

școlar 2021/2022 

 

            *Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de 

studiu. 

              Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru 

luna respectivă. 

              Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare, în următoarele situații: 

            -elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o 

singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru; 

             -absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ 

profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat; 

             -elevilor care repetă anul din motive medical, dovedite prin documente medicale. 

 

 

                      PREȘEDINTE,                                                    CONTRASEMNEAZĂ: 

          DOINA ELENA FEDEROVICI                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

        Marcel-Stelică Bejenariu 


