
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                        Proiect 

                                                                                                                                             Nr. 68 din 21.03.2022 

 

 

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 martie 2022, 

urmare adreselor nr.3801/11.02.2022 și 3116/17.03.2022 ale Şcolii Profesionale Speciale „Sf. 

Stelian” Botoşani și nr.1488/28.02.2022 ale Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.5556 din 

21.03.2022 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. 5557 din 21.03.2022;  

- 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.a)-d) 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  105 

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, 

Nr. _____ din _________2022 



 
                                                                                                         ANEXA 

                                                                                  la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani  

                                                                                       Nr.________din_______________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,, Ion Pillat,, 

Dorohoi 

-art.8 alin.(1) lit.a)și c) 

Podiuc Dumitru 350 Semestrul II an 

școlar 2021/2022 

Galian Marian 350  

Ciurariu Florin Constantin 350  

Iriciuc Elena Mihaela 350  

1.                           2. 3.               4. 

2.Școala Profesională 

Specială,, Ion Pillat,, 

Dorohoi 

-art.14 lit.a) 

Pintilei Elisei 300 Semestrul II an 

școlar 2021/2022 

Onciu Gabriel Petru 300  

Timofte marius 300  

Hîncu Alexandru Constantin 300  

Bojoga laurențiu 300  

Hîncu Denisa Gabriela 300  

Ciobanu Ionuț Vlad 300  

Ursu David Ciprian 300  

1.                         2. 3.                4. 

3.Școala Profesională 

Specială,, Sf.Stelian,, 

Botoșani 

-art.14 lit.b) 

Grigore Matei Mădălin 300 Semestrul II an 

școlar 2021/2022 

Damian marius Cristian 300  

Stoica Cristian 300  

Cucoș Andreea 300  

Grădinariu Ștefania Elena 300  

Roman Cosmin Constantin 300  

Radu Căruntu Alexandru 

Constantin 

300  

Dumitraciuc Ionuț 300  

Trifan Florentina Georgiana 300  

Cîrcu Ștefan Adrian 300  

Zaharia Alexandru Gabriel 300  

Pâșu Florin Cornel 300  

Pricopie Andreea Nicola 300  

Pîrghie Cristina Mihaela 300  

Bujor Marco 300  

Apotrosoaie Cosmin Ionuț 300  



 
Cremănuță Alexandru 300  

Biliuță Octavian Ioan 300  

Horeanu Ilie marian 300  

Stoica Suzana 300  

Rață Ștefania Vasilica 300  

Rotundu Florentina 300  

Anton Ionel Iustin 300  

Suceveanu Andreea 300  

Ianuș Dragoș Ionuț 300  

Loghin Lucian Ciprian 300  

Anton Mihai Constantin 300  

Aherghelegiței Andrei 300  

Pintilie Andrei 300  

Diaconescu Andrei Nicolae 300  

Pinciuc Gabriel 300  

Fusu Alexandra 300  

Apetroaie Bianca 300  

Cremănuță Mihai 300  

Olariu Petru 300  

Ailincăi Vasilica 300  

Istrate Adela 300  

Tudosanu Gabriel 300  

Loghin Cosmin Adrian 300  

Șchiopu Costel 300  

Grădinariu Ionela 300  

Huțanu Adrian Sebastian 300  

Tarciuc Petronela Narcisa 300  

Pînzariu Nicolae 300  

Andrieș Emanuel Marcel 300  

Broască Ionuț Costel 300  

Burlacu Ionuț Petrică 300  

Racleș Florin Alexandru 300  

Ajudelui Sandu Marian 300  

1.                              2. 3.                  4. 

Școala Profesională 

Specială,, Ion Pillat,, 

Dorohoi 

-art.14 lit.b) 

Prozoreanu Daniel 300 Semestrul II an 

școlar 2021/2022 

Plugaru Ionela 300  

Gherasim Cosmin 300  

Plugaru Georgiana Alexandra 300  

Moțoc Iuliana Paula 300  

Moțoc Diana Denisa 300  

Lupu Ștefan Ionuț 300  

Lumaicu Florentina 300  

Huzum Păduraru Luca Emanuel 300  

Grămadă Cristian Ionuț 300  

Istrate Dumitru Paraschiv 300  

Bota Vasile Florin 300  

Tacu Marian 300  



 
Moc Tiberiu Ciprian 300  

Peliancă Fernando Dumitru 300  

Peliancă Marius 300  

Amarie Florin Emanuel 300  

Cobzariu Ion Constantin 300  

Ciubotariu Constantin Andrei 300  

Sîrbu Simona Lavinia 300  

Galian Marian 300  

Plugaru Petru Alexandru 300  

Pîrtică Gabriel 300  

Șodrancă Dumitrița 300  

Cozmolici Gabriel 300  

Podiuc Dumitru 300  

Dubină Florin Mihail 300  

Zelinschi Ionuț 300  

Ungureanu Florin Constantin 300  

Roman Andrei 300  

Olaru Costel 300  

Panduru Bianca Florentina 300  

Grosu Mario Alexandru 300  

Matei Mihai 300  

1.                              2. 3.                 4. 

Școala Profesională 

Specială,, Sf.Stealian,, 

Botoșani 

-art.14 lit.c) 

Manolache Ioana Maia 300 Semestrul II an 

școlar 2021/2022 

Andriș Manuel 300  

Codreanu Adrian 300  

Covaliu Andrei 300  

Siminiceanu Alexandru Efrem 300  

Gherase Alex Eugen 300  

Ciobâcă Marian Petru 300  

Politic Carla 300  

1.                            2. 3.                 4. 

Școala Profesională 

Specială,, Ion Pillat,, 

Dorohoi 

-art.14 lit.c) 

Albu Mihaela 300  

Chili Sergiu Florentin 300  

Ștefan Andreea 300  

Moscalic Iulian Andrei 300  

1.                           2.                                             3.                 4. 

Școala Profesională 

Specială,, Sf.Stealian,, 

Botoșani 

-art.14 lit.d) 

Stirigiu Florin Emanuel 300 Semestrul II an 

școlar 2021/2022 

Nechifor Mara 300  

 

            *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,                                                   Avizat pentru legalitate: 

          DOINA ELENA FEDEROVICI                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                                    Marcel Stelică Bejenariu 



 
   Nr. 5556 din 21.03.2022                                           

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

                Potrivit prevederilor art.1 alin(1) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul Ministrului Educației nr.5870/2021 modificat 

și completat prin Ordinul Ministrului Educației nr.3073/2022 ,elevii înscriși la cursurile cu frecvență 

din învățământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal și profesional, beneficiază lunar de burse 

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

             Prin Hotărârile Consiliului Județean Botoșani nr.235/25.11.2021 și 259/22.12.2021 s-au 

aprobat cuantumul și numărul de burse de ajutor social care se acordă din bugetul propriu județean în 

anul școlar 2021-2022. 

              Conform art.13 alin.(1) din actul normativ menționat mai sus lista elevilor care beneficiază de 

burse de ajutor social este revizuită semestrial, după cum urmează:  

              -se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale din semestrul I acei elevi care fac dovada 

încadrării în condițiile prevăzute la art.14 alin(1) lit.a)-d).  

              Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal 

instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de 

învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în 

primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 

              Spre deosebire de semestrul I al anului școlar 2021-2022, în semestrul II se solicită nu numai 

acordarea de burse de ajutor social ci și de burse de merit. 

              Potrivit prevederilor art.8, bursele de merit se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură, respectiv, media 

generală de cel puțin 9,50 și cel mult 10 absențe nemotivate/semestru. 

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

de studiu. 

             Cu adresele nr.2801/11.02.2022 și 3116/17.03.2022 Școala Profesională Specială,, Sf. Stelian,, 

Botoșani și nr.1488/28.02.2022 Școala Profesională Specială ,, Ion Pillat,, Dorohoi, transmit Procesele 

verbale ale comisiilor de atribuire a burselor din cele două unități de învățământ ,de revizuire a burselor 

acordate pentru semestrul I a anului școlar 2021-2022 și propuneri de acordare de burse de merit și de 

ajutor social pentru semestrul II astfel: 

          1. Un număr de 4 burse conform prevederilor art.8 alin.(1) lit.a) și c) din Ordinul 5870/2021 

cu modificările și completările ulterioare: bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate 

deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: 

             a) în anul școlar anterior au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 

10 absențe nemotivate/semestru, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a; 

             c)au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru 

elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au 

obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestru I, pentru 

cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;      

         2. Un număr de 8 burse conform prevederilor art.14 lit.a) din Ordinul 5870/2021 cu 

modificările și completările ulterioare, elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu 

net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul 

minim net pe economie. 



               3. Un număr de 83 burse conform prevederilor art.14 lit.b) din Ordinul 5870/2021 cu 

modificările și completările ulterioare, elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și 

elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv 

plasamentul/plasamentul de urgență. 

              4. Un număr de 12 burse conform prevederilor art.14 lit.c) din Ordinul 5870/2021 cu 

modificările și completările ulterioare, 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, protecției sociale și persoanelor vârstnice 

nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități 

în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările 

ulterioare.                 

             5. Un număr de 2 burse conform prevederilor art.14 lit.d) din Ordinul 5870/2021 cu 

modificările și completările ulterioare, elevi 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. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.1094/06.10.2021 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, articol unic, alin.(1-3) se 

prevede faptul că în semestrul I al anului școlar 2021/2022 cuantumul minim al burselor de 

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul 

preuniversitar de stat, cu frecvență, este de 100 de lei, iar pentru semestrul II cuantumul minim este 

diferențiat, astfel: 

- 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 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. 

În urma analizării dosarelor prezentate  propun acordarea unui număr de 59 burse de ajutor 

social pentru elevii care frecventează cursurile şcolare la Şcoala Profesională Specială „Sf. Stelian” 

Botoşani , 4 burse de merit și 46  burse de ajutor social pentru elevii care frecventează cursurile școlare 

la Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi, în cuantum de 350 lei/ lunar pentru bursele de 

merit și 300 lei/lunar pentru bursele de ajutor social, pentru semestrul II al  anului şcolar 2021/2022, 

ținând cont de prevederile alin.(4) al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr.1094/2021 potrivit 

căruia „autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al 

burselor, cu încadrare în sumele aprobate cu această destinație în bugetele locale ale unităților 

administrativ-teritoriale”. 

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.5557 din 21.03.2022 

 

 

 

  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

              Potrivit prevederilor art.1 alin(1) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul ministrului educației nr.5870/2021 modificat și 

completat prin Ordinul Ministrului Educației nr.3073/2022 ,elevii înscriși la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal și profesional, beneficiază lunar de burse de 

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

             Prin Hotărârile Consiliului Județean Botoșani nr.235/25.11.2021 și 259/22.12.2021 s-au aprobat 

cuantumul și numărul de burse de ajutor social care se acordă din bugetul propriu județean în anul școlar 

2021-2022. 

              Conform art.13 alin.(1) din actul normativ menționat mai sus lista elevilor care beneficiază de 

burse de ajutor social este revizuită semestrial, după cum urmează:  

              -se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale din semestrul I acei elevi care fac dovada încadrării 

în condițiile prevăzute la art.14 alin(1) lit.a)-d).  

              Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal 

instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de 

învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 

20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 

              Spre deosebire de semestrul I al anului școlar 2021-2022, în semestrul II se solicită nu numai 

acordarea de burse de ajutor social ci și de burse de merit. 

              Potrivit prevederilor art.8, bursele de merit se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură, respectiv, media 

generală de cel puțin 9,50 și cel mult 10 absențe nemotivate/semestru. 

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

studiu. 

             Cu adresele nr.2801/11.02.2022 și 3116/17.03.2022 Școala Profesională Specială,, Sf. Stelian,, 

Botoșani și nr.1488/28.02.2022 Școala Profesională Specială ,, Ion Pillat,, Dorohoi, transmit Procesele 

verbale ale comisiilor de atribuire a burselor din cele două unități de învățământ ,de revizuire a burselor 

acordate pentru semestrul I a anului școlar 2021-2022 și propuneri de acordare de burse de merit și de 

ajutor social pentru semestrul II astfel: 

             1.Conform prevederilor art.8 alin.(1) lit.a) și c) din Ordinul 5870/2021 cu modificările și 

completările ulterioare, bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și 

se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: 

             a) în anul școlar anterior au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 

absențe nemotivate/semestru, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a; 

             c)au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru 

elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut 

media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestru I, pentru cei care vor 

beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea; 

 

Nr.crt Denumire instituție de învățământ Nume elev propus ca beneficiar al bursei de 

merit/semestrul II /an școlar 2021-2022 

 Școala Profesională Specială,, Ion Pillat ,, 

Dorohoi 

 

1  Podiuc Dumitru 



2  Galian Marian 

3  Ciurariu Florin Constantin 

4  Iriciuc Elena Mihaela 

 

            2.Conform prevederilor art.14 lit.a) din Ordinul 5870/2021 cu modificările și completările 

ulterioare, elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, 

pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. 

 

Nr.crt Denumire instituție de învățământ Nume elev propus ca beneficiar al bursei de 

ajutor social/semestrul II /an școlar 2021-2022 

 Școala Profesională Specială,, Ion Pillat ,, 

Dorohoi 

 

1  Pintilei Elisei 

2  Onciu Gabriel Petru 

3  Timofte Marius 

4  Hîncu Alexandru Constantin 

5  Bojoga Laurențiu 

6  Hîncu Denisa Gabriela 

7  Ciobanu Ionuț Vlad 

8  Ursu David Ciprian 

 

3. Conform prevederilor art.14 lit.b) din Ordinul 5870/2021 cu modificările și completările 

ulterioare, elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și elevi abandonați de părinți asupra 

cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență. 

 

Nr.crt Denumire instituție de învățământ Nume elev propus ca beneficiar al bursei de 

ajutor social/semestrul II an școlar 2021/2022  

 Școala Profesională Specială,, Sf. 

Stelian ,,Botoșani 

 

1  Grigore Matei Mădălin 

2  Damian Marius Cristian 

3  Stoica Cristian 

4  Cucoș Andreea 

5  Grădinariu Ștefania Elena 

6  Roman Cosmin Constantin 

7  Radu Căruntu Alexandru Constantin 

8  Dumitraciuc Ionuț 

9  Trifan Florentina Georgiana 

10  Cîrcu Ștefan Adrian 

11  Zaharia Alexandru Gabriel 

12  Pâșu Florin Cornel 

13  Pricopie Andreea Nicola 

14  Pîrghie Cristina Mihaela 

15  Bujor Marco 

16  Apotrosoaie Cosmin Ionuț 

17  Cremănuță Alexandru 

18  Biliuță Octavian Ioan 

19  Horeanu Ilie Marian 

20  Stoica Suzana 

21  Rață Ștefania Vasilica 

22  Rotundu Florentina 



23  Anton Ionel Iustin 

24  Suceveanu Andreea 

25  Ianuș Dragoș Ionuț 

26  Loghin Lucian Ciprian 

27  Anton Mihai Constantin 

28  Aherghelegiței Andrei 

29  Pintilie Andrei 

30  Diaconescu Andrei Nicolae 

31  Pinciuc Gabriel 

32  Fusu Alexandra 

33  Apetroaie Bianca 

34  Cremănuță Mihai 

35  Olariu Petru 

36  Ailincăi Vasilica 

37  Istrate Adela 

38  Tudosanu Gabriel 

39  Loghin Cosmin Adrian 

40  Șchiopu Costel 

41  Grădinariu Ionela 

42  Huțanu Adrian sebastian 

43  Tarciuc Petronela Narcisa 

44  Pînzariu Nicolae 

45  Andrieș Emanuel Marcel 

46  Broască Ionuț Costel 

47  Burlacu Ionuț Petrică 

48  Racleș Florin Alexandru 

49  Ajudelui Sandu Marian 

 
Școala Profesională Specială,, Ion 

Pillat,, Dorohoi 

 

1  Prozoreanu Daniel 

2  Plugaru ionela 

3  Gherasim Cosmin 

4  Plugaru Georgiana Alexandra 

5  Motoc Iuliana Paula 

6  Motoc Diana Denisa 

7  Lupu Ștefan Ionuț 

8  Lumaicu Florentina 

9  Huzum Păduraru Luca Emanuel 

10  Grămadă Cristian Ionuț 

11  Istrate Dumitru Paraschiv 

12  Bota Vasile Florin 

13  Tacu Marian 

14  Moc Tiberiu Ciprian 

15  Peliancă Fernando Dumitru 

16  Peliancă Marius 

17  Amarie Florin Emanuel 

18  Cobzariu Ion Constantin 

19  Ciubotariu Constantin Andrei 

20  Sîrbu Simona Lavinia 



21  Galian Marian 

22  Plugaru Petru Alexandru 

23  Pîrtică Gabriel 

24  Sodrancă Dumitrița 

25  Cozmolici Gabriel 

26  Podiuc Dumitru 

27  Dubină Florin Mihail 

28  Zelinschi Ionuț 

29  Ungureanu Florin Constantin 

30  Roman Andrei 

31  Olaru Costel 

32  Panduru Bianca Florentina 

33  Grosu Mario Alexandru 

34  Matei Mihai 

              4. Conform prevederilor art.14 lit.c) din Ordinul 5870/2021 cu modificările și completările 

ulterioare, 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, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea 

criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de 

aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Nr.crt Denumire instituție de învățământ Nume elev propus ca beneficiar al bursei de 

ajutor social/semestrul II/ an școlar 2021/2022  

 Școala Profesională Specială,, Sf. 

Stelian ,,Botoșani 

 

1  Manolache Ioana Maia 

2  Andriș Manuel 

3  Codreanu Adrian 

4  Covaliu Andrei 

5  Siminiceanu Alexandru Efrem 

6  Gherase Alex Eugen 

7  Ciobâcă Marian Petru 

8  Politic Carla 

 Școala Profesională Specială,, Ion 

Pillat,, Dorohoi 

 

1  Albu Mihaela 

2  Chili Sergiu Florentin 

3  Ștefan Andreea 

4  Moscaliuc iulian Andrei 

                   5. Conform prevederilor art.14 lit.d) din Ordinul 5870/2021 cu modificările și 

completările ulterioare, elevi 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. 

 

Nr.crt Denumire instituție de învățământ Nume elev propus ca beneficiar al bursei de 

ajutor social/semestrul II /an școlar 2021/2022  

 Școala Profesională Specială,, Sf. 

Stelian ,,Botoșani 

 

1  Stirigiu Florin Emanuel 

2  Nechifor Mara 



 

În urma analizării dosarelor prezentate se propune acordarea în semestrul II al anului școlar 

2021/2022 a unui număr de 4 burse de merit în cuantum de 350 lei/lună și suplimentarea numărului de 

burse de ajutor social cu 105 beneficiari, din care: 46  frecventează cursurile școlare la Școala Profesională 

Specială „Ion Pillat” Dorohoi, și 59 la Școala Profesională Specială,, Sf. Stelian ,,Botoșani în cuantum de 

300 lei/lunar. 

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

ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Botoşani a prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Magda Didii 

 

 


