HOTĂRÂRE
privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.235/25.11.2021 de
aprobare a cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învățământul special în anul
școlar 2021/2022 din bugetul propriu județean, cu încă cinci beneficiari
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 22.12.2021,
urmare adresei nr.7909/26.11.2021 a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi și
nr.2072/17.12.2021 a Școlii Profesionale Speciale „Sf. Stelian” Botoșani,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 22331
/14.12.2021 privind suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr.235/25.11.2021 de aprobare a cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învățământul
special în anul școlar 2021/2022 din bugetul propriu județean, cu încă cinci beneficiari,
având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 22332 /
14.12.2021,
văzând rapoartele de avizare ale comisiilor:
- pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
judeţului, servicii publice şi agricultură,
- pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, activități socialculturale, sportive, tineret și de agrement;
în conformitate cu prevederile art.4 şi art.13 din Criteriile generale de acordare a burselor
din învățământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul nr.5576/2011 al ministrului educației,
cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare 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 suplimentarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
nr235/25.11.2021, privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul
special în anul şcolar 2021/2022 din bugetul propriu judeţean, cu încă cinci beneficiari, 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, Școala Profesională
Specială „Ion Pillat” Dorohoi și Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoșani.
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani
Nr. 259 din 22.12.2021

SITUAŢIA
privind bursele de ajutor social acordate din bugetul propriu judeţean,
în anul şcolar 2021/2022

Denumirea instituţiei
de învăţământ

Beneficiari bursă*
- Elev -

1.
1. Şcoala Profesională
Specială „Ion Pillat”
Dorohoi
- art.13 lit.a)
2. Şcoala Profesională
Specială „Sf. Stelian”
Botoșani

2.
Crețu Iasmina Nicoleta
Crețu Denisa Vasilica
Bajureanu Ramona Mihaela

3.
300
300
300

Perioada de
acordare
- an școlar 4.
2021/2022
2021/2022
2021/2022

Roman Ligia Anca
Lucan Adrian

300
300

2021/2022
2021/2022

Cuantum/lunar
- lei -

* Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, în următoarele situaţii:
- elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la
o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare, după caz, calificativul Foarte
bine la purtare;
- absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ
profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
- elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.
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