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                                                                                                                     Nr. 262 din 15.12.2021                             
 

 

H O T Ă R Â R E 

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 trei beneficiari  

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţa ordinară în data de ____________2021, 

 urmare adresei nr.7909/26.11.2021 a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi, 

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 trei 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 social-

culturale, 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 trei 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 și Școala 

Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi. 

 

                    PREŞEDINTE,                                                       Avizat pentru legalitate: 

       DOINA-ELENA FEDEROVICI                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                  Marcel - Stelică Bejenariu 

 

    

                                                                      

Botoşani, 

______________2021 

Nr._____ 

 



                                                                                                                              
                                                                                                                     ANEXA 

                                                                                      la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani 

                                                                                             Nr.______ din _____________2021 

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA 

privind bursele de ajutor social acordate din bugetul propriu judeţean, 

în anul şcolar 2021/2022 

 

 

 

Denumirea instituţiei 

de învăţământ 

Beneficiari bursă* 

- Elev - 

Cuantum/lunar 

- lei - 

Perioada de 

acordare 

-  an școlar - 

1. 2. 3. 4. 

1. Şcoala Profesională 

Specială „Ion Pillat” 

Dorohoi 

- art.13 lit.a)  

Crețu Iasmina Nicoleta 300 2021/2022 

Crețu Denisa Vasilica 300 2021/2022 

Bajureanu Ramona Mihaela 300 2021/2022 

 

 

* 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. 

       

 

 

 

 

                   PREŞEDINTE,                                                        Avizat pentru legalitate: 

     DOINA-ELENA FEDEROVICI                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                   Marcel - Stelică Bejenariu 

 



 
   Nr. 22331 din 14.12.2021                                           

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

În conformitate cu art.4 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul nr.5576/2011 „cuantumul unei burse din 

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin 

hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti”. 

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar de stat, sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor 

social. 

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor  de 

studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual de consiliile de administraţie ale unităţilor de 

învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a 

activităţilor şcolare. 

Din bugetul propriu judeţean este finanţat învăţământul special prin cele două unităţi: Şcoala 

Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoşani şi  Şcoala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi. 

Având în vedere specificul acestor unităţi de învăţământ şi dosarele depuse de către 

aparținătorii legali ai elevilor Crețu Iasmina Nicoleta, Crețu Denisa Vasilica și Bajureanu Ramona 

Nicoleta, Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi a hotărât 

suplimentarea pentru anul şcolar 2021/2022 a numărului de burse de ajutor social, față de cele 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.235/25.11.2021 pentru încă trei beneficiari, 

utilizând ca şi criterii de acordare categoriile de elevi care se încadrează în prevederile art.13 lit.a)  şi 

c) din Ordinul nr.5576/2011, modificat și completat prin Ordinul nr.3480/2018, respectiv: lit.a) 

„orfani sau bolnavi TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli 

maligne, sindromuri de mal absorbție grave, insuficienţe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, 

cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu 

virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori 

reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, 

talasemie  etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice  alte boli cronice pe care consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare.”. 

Bursa de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii 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 sau, 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. 

Propunerea instituţiei de învăţământ pentru suplimentarea de burse de ajutor social este 

următoarea: 

 

 

 



1. Conform prevederilor art.13 lit.a) din Ordinul 5576/2011, un număr de 3 burse, astfel: 

 

Denumirea instituţiei de 

învăţământ 

Număr 

adresă/ 

data 

Număr 

Hotărâre 

C.A./data 

Nume elev propus ca 

beneficiar al bursei de ajutor 

social 

1. 2. 3. 4. 

1. Școala Profesională 

Specială „Ion Pillat” 

Dorohoi 

Nr.7909/ 

26.11.2021 

Nr.13/ 

26.11.2021 

Crețu Iasmina Nicoleta 

Crețu Denisa Vasilica 

Bajureanu Ramona Mihaela 

 

În urma analizării dosarelor prezentate  propun suplimentarea numărului de burse de ajutor 

social pentru încă trei elevi, care frecventează cursurile școlare la Școala Profesională Specială „Ion 

Pillat” Dorohoi, în cuantum de 300 lei/lunar, pentru anul şcolar 2021/2022.  

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. 22332 din 14.12.2021 

 

                                                                                                                                      VIZAT, 

                                                                                                                           VICEPREȘEDINTE, 

                                                                                                                             Bogdan Dăscălescu                                                                

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

În conformitate cu art.4 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul nr.5576/2011 „cuantumul unei burse din sumele defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, 

respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti”. 

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de 

stat, sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social. 

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor  de studiu 

şi a celor de ajutor social se stabilesc anual de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în 

limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 

Din bugetul propriu judeţean este finanţat învăţământul special prin cele două unităţi: Şcoala 

Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoşani şi  Şcoala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi. 

Având în vedere specificul acestor unităţi de învăţământ şi dosarele depuse de către aparținătorii 

legali ai elevilor Crețu Iasmina Nicoleta, Crețu Denisa Vasilica și Bajureanu Ramona Nicoleta, Consiliul 

de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi a hotărât suplimentarea pentru anul 

şcolar 2021/2022 a numărului de burse de ajutor social, față de cele aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Botoșani nr.235/25.11.2021 pentru încă trei beneficiari, utilizând ca şi criterii de acordare 

categoriile de elevi care se încadrează în prevederile art.13 lit.a)  şi c) din Ordinul nr.5576/2011, modificat 

și completat prin Ordinul nr.3480/2018, respectiv: lit.a) „orfani sau bolnavi TBC şi care se află în evidenţa 

dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de mal absorbție grave, insuficienţe 

renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, 

boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, 

spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli 

hematologice (hemofilie, talasemie  etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice  alte boli cronice pe care 

consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare.”. 

Bursa de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii 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 sau, 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. 

Propunerea instituţiei de învăţământ pentru suplimentarea de burse de ajutor social este 

următoarea: 

 

1. Conform prevederilor art.13 lit.a) din Ordinul 5576/2011, un număr de 3 burse, astfel: 

 

Denumirea instituţiei de 

învăţământ 

Număr 

adresă/ 

data 

Număr 

Hotărâre 

C.A./data 

Nume elev propus ca beneficiar al 

bursei de ajutor social 

1. 2. 3. 4. 

1. Școala Profesională 

Specială „Ion Pillat” 

Dorohoi 

Nr.7909/ 

26.11.2021 

Nr.13/ 

26.11.2021 

Crețu Iasmina Nicoleta 

Crețu Denisa Vasilica 

Bajureanu Ramona Mihaela 



 

În urma analizării dosarelor prezentate se propune suplimentarea numărului de burse de ajutor 

social pentru încă trei elevi, care frecventează cursurile școlare la Școala Profesională Specială „Ion Pillat” 

Dorohoi, în cuantum de 300 lei/lunar, pentru anul şcolar 2021/2022.  

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 

 

 


