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                                                                                                                             Nr. 41 din 15.02.2023 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea suplimentării numărului de burse de ajutor social acordate pentru învățământul 

special, din bugetul propriu județean, începând cu semestrul II al anului școlar 2022/2023 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de _____________ 2023, 

urmare adreselor nr.3250/07.02.2023 și nr.3130/01.02.2023 a Şcolii Profesionale Speciale „Sf. 

Stelian” Botoşani și nr.619/06.02.2023 a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 3082 din 

15.02.2023 privind aprobarea suplimentării numărului de burse de ajutor social acordate pentru învățământul 

special, din bugetul propriu județean, începând cu semestrul II al anului școlar 2022/2023, 

având în vedere: 

-    Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 3083 din 15.02.2023, 

- 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.82  din Legea nr.1/2011 a educației naționale, art.15 din Criteriile 

generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar aprobate prin Ordinul nr.5379/2022 al 

ministrului educaţiei și ale Hotărârii Guvernului nr.1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al 

burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii  din învățământul preuniversitar, 

cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022/2023 și stabilirea termenelor de plată a acestora; 

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 numărului de burse de ajutor social acordate pentru învățământul 

special, din bugetul propriu județean, începând cu semestrul II al anului școlar 2022-2023 cu un număr de 20 

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, Şcoala Profesională Specială „Sf. Stelian” 

Botoşani și Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi. 

          

 

             

                           PREŞEDINTE,                                                       Avizat pentru legalitate, 

            DOINA-ELENA FEDEROVICI                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                         Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 

                                                                         

Botoşani, 

______________2023 

Nr._____ 
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                                                                                                                     ANEXA 

                                                                                      la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

                                                                                             Nr.______ din _____________2023 

 

 

 

 

SITUAŢIA 

privind suplimentarea numărului de burse de ajutor social acordate din bugetul propriu judeţean, 

începând cu semestrul II al  anului şcolar 2022/2023 

 

 

 

 

Denumirea instituţiei 

de învăţământ 

Nr.adresa/data Nr. Hotărâre 

C.A./data 

Nume elev propus ca 

beneficiar al bursei de  

merit 

1. 2. 3. 4. 

➢ Conform prevederilor Cap.II art.15, alin.(1) lit.b) din Ordinul nr.5379/2022, un număr de 10 

BURSE SOCIALE, astfel: 
 

1. Şcoala Profesională 

Specială „Sf. Stelian” 

Botoşani 

3250/07.02.2023 
 

158/20.12.2022 
 

Damian Marius Cristian 

Luchian Andrei Marian 

Vezeteu David Alexandru 

2. Şcoala Profesională 

Specială „Ion Pillat” 

Dorohoi 

       619/06.02.2023        11/01.02.2023 Aruștei Viorel Cosmin 

Răciu Remus Andrei 

Haret Anuța Petronela 

Cîrcu Claudiu Emanuel 

Marian Mihai 

Maniga Andreea Oana 

Popescu Elena 

➢ Conform prevederilor Cap.II art.15, alin.(1) lit.c) din Ordinul nr.5379/2022, un număr de 9 

BURSE SOCIALE, astfel: 

 

1. Şcoala Profesională 

Specială „Sf. Stelian” 

Botoşani 

3250/07.02.2023 

3130/01.02.2023 

158/20.12.2022 

160/31.01.2023 

Balan Robert Florentin 

Ispir Nokolas 

Nigel Ștefan Gabriel 

2. Şcoala Profesională 

Specială „Ion Pillat” 

Dorohoi 

       619/06.02.2023 11/01.02.2023 Pascăl Amalia 

Boariu Matei Ionuț 

Pătrășcuță Radu Constantin 

Gavrișl Alexandru Ionuț 

Bojoga Laurențiu 

Pădurariu Răzvan Andrei 

➢ Conform prevederilor Cap.II art.15, alin.(1) lit.d) din Ordinul nr.5379/2022, un număr de 4 

BURSE SOCIALE, astfel: 
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1. Şcoala Profesională 

Specială „Sf. Stelian” 

Botoşani 

3250/07.02.2023      158/20.12.2022 Lazaroi David Alexandru 

 

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare. 

Prin excepție, nu primesc bursa de ajutor social pe perioada vacanței de vară: 

a) elevii care nu au promovat anul școlar; 

b) elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai 

mult 20 de absențe nemotivate/an; 

c) absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ profesional, 

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

d) elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale. 

       

 

 

 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                        Avizat pentru legalitate, 

     DOINA-ELENA FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                   Marcel - Stelică Bejenariu 

 

 

 



 
Nr. 3082 din 15.02.2023 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

În conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază 

lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social. 

Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de 

ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului. 

Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și 

numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 

județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. 

Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educației. Criteriile specifice 

de acordare a bursei de performanță, de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc 

anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport 

cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. 

Prin Ordinul Ministerului Educației nr.5379/2022 au fost aprobate Criteriile generale de acordare 

a burselor elevilor din învățământul preuniversitar, iar prin Hotărârea Guvernului nr.1138/2022 s-a aprobat 

cuantumul minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 

învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022 – 2023. 

Astfel, potrivit Hotărârii Guvernului nr.1138/2022, în anul școlar 2022 – 2023, cuantumul minim 

al burselor lunar de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social este de: 

- 500 lei pentru bursa de performanță; 

- 200 lei pentru bursa de merit; 

- 150 lei pentru bursa de studiu; 

- 200 lei pentru bursa de ajutor social. 

Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților subdiviziunilor 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. 

Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare a 

burselor, în funcție de posibilitățile financiare ale unităților/subunităților administrativ-teritoriale. 

Din bugetul propriu județean este finanțat învățământul special prin cele două unități: Școala 

Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoșani și Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi. 

Cu adresele nr.3250/07.02.2023 și nr.3130/01.02.2023 Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” 

Botoșani, nr.619/06.02.2023 Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi transmit Hotărârile 

Consiliilor de Administrație nr.158/20.12.2022 și nr.160/31.01.2023 respectiv nr.11/01.02.2023 prin care 

se aprobă suplimentarea numărului elevilor care vor beneficia de burse sociale începând cu semestrul II al 

anului școlar 2022/2023. 

În baza celor prezentate, propun aprobarea suplimentării începând cu semestrul II al anului școlar 

2022 – 2023 a numărului de burse de ajutor social, cu 20 burse pentru elevii care frecventează cursurile 

celor două instituții de învățământ special, astfel: 

             -burse de ajutor social – un număr de 20 burse, în cuantum de 300 lei/lunar, conform anexei la 

proiectul de hotărâre. 

În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl supun 

spre dezbatere şi aprobare. 

 

PREŞEDINTE, 

DOINA-ELENA FEDEROVICI 



                                                                                                                            
 Nr. 3083 din 15.02.2023 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

În conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și 

completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat 

beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social. 

Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de 

ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului. 

Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și 

numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 

județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. 

Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educației. Criteriile specifice 

de acordare a bursei de performanță, de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc 

anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport 

cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. 

Prin Ordinul Ministerului Educației nr.5379/2022 au fost aprobate Criteriile generale de acordare 

a burselor elevilor din învățământul preuniversitar, iar prin Hotărârea Guvernului nr.1138/2022 s-a aprobat 

cuantumul minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 

învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022 – 2023. 

Astfel, potrivit Hotărârii Guvernului nr.1138/2022, în anul școlar 2022 – 2023, cuantumul minim 

al burselor lunar de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social este de: 

- 500 lei pentru bursa de performanță; 

- 200 lei pentru bursa de merit; 

- 150 lei pentru bursa de studiu; 

- 200 lei pentru bursa de ajutor social. 

Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților subdiviziunilor 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. 

Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare a 

burselor, în funcție de posibilitățile financiare ale unităților/subunităților administrativ-teritoriale. 

Din bugetul propriu județean este finanțat învățământul special prin cele două unități: Școala 

Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoșani și Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.239/28.11.2022 s-a aprobat cuantumul și numărul 

de burse acordate pentru învățământul special în anul școlar 2022/2023, din bugetul propriu județean. 

Cu adresele nr.3250/07.02.2023 și nr.3130/01.02.2023 Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” 

Botoșani, nr.619/06.02.2023 Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi transmit Hotărârile 

Consiliilor de Administrație nr.158/20.12.2022 și nr.160/31.01.2023, respectiv nr.11/01.02.2023 prin care 

se aprobă suplimentarea numărului elevilor care vor beneficia de burse sociale începând cu semestrul II al 

anului școlar 2022/2023, astfel: 

- Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoșani, suplimentarea începând cu semestrul 

II al anului școlar 2022/2023 cu un număr de 7 burse  de ajutor social, din care: 

  Burse de ajutor social = un număr de 7 burse, din care, potrivit art.15 alin.(1): 

    lit.b) elevi orfani aflați în întreținerea unui singur părinte (copil pentru care instanța de tutelă a 

hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a 

obligației de întreținere a celuilalt părinte – pensie de întreținere; copil cu tată necunoscut; copil adoptat de 



o singură persoană) și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție 

specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, un număr de 3 burse; 

   lit.c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale 

structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al 

ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea 

criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap, un număr de 3 burse; 

   lit.d) elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă 

localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, 

un număr de 1 burse. 

- Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi, suplimentarea începând cu semestrul II 

al anului școlar 2022/2023 cu un număr de 13 burse de ajutor social, din care: 

Burse de ajutor social = un număr de 13 burse, din care, potrivit art.15 alin.(1): 

     lit.b) elevi orfani aflați în întreținerea unui singur părinte (copil pentru care instanța de tutelă a 

hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a 

obligației de întreținere a celuilalt părinte – pensie de întreținere; copil cu tată necunoscut; copil adoptat de 

o singură persoană) și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție 

specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, un număr de 7 burse; 

    lit.c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale 

structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al 

ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea 

criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap, un număr de 6 burse. 

În baza celor prezentate se propune aprobarea suplimentării numărului de burse de ajutor social 

care se acordă începând cu semestrul II al anului școlar 2022/2023, cu 20 burse pentru elevii care 

frecventează cursurile celor două instituții de învățământ special, astfel: 

             -burse de ajutor social – un număr de 20 burse, în cuantum de 300 lei/lunar conform anexei la 

proiectul de hotărâre. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile pentru includerea pe 

ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Magda Didii 

 

 


