
ROMÂNIA                                                                                                PROIECT, 
JUDEŢUL GORJ                                                                                      AVIZAT, 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                     CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 
 
 
                                                                      HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii școlarizați în cadrul 
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului 

și cuantumului burselor de ajutor social 
 

 
Consiliul Județean Gorj, 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Juridică şi Dezvoltarea  Capacității 

Administrative și Achiziții Publice, Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 
de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu; 

- Adresa nr.3/03.01.2019 emisă de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Tg-Jiu, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 96 din 04.01.2019, prin care solicită acordarea unui număr de 
47 burse de ajutor social pentru anul şcolar 2018-2019; 

- Adresa nr. 651/27.02.2019 emisă de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Tg-Jiu, înregistrată 
la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2784/28.02.2019, prin care transmit spre aprobare 
Regulamentul de acordare al burselor pentru elevii școlarizați la Centrul Școlar Pentru 
Educație Incluzivă Tg-Jiu; 

- Prevederile art. 4 din Anexa 1a Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat, potrivit căruia numărul şi cuantumul burselor 
se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului local, respectiv județean/consiliilor locale ale 
sectoarelor Municipiului București;   

- Prevederile 82 alin. (2) și art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/05.01.2011 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederilor art.91 alin. (1) lit.d), alin. (5) lit. a), pct.1, din Legea nr.215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
În baza art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor pentru elevii școlarizați în cadrul 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în forma prevăzută în Anexa, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 



Art. 2.  Se aprobă numărul burselor de ajutor social acordate elevilor din învățământul 
special care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, pentru anul 
școlar 2018-2019, după cum urmează: 

a) 42  burse de ajutor social pentru boală; 
b) 5 burse ajutor social pentru elevii din mediul rural. 
Art. 3. Cuantumul unei burse sociale se stabilește la suma 600 de lei/semestru (100 de lei 

lunar), în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire de conducerea Centrului 

Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu și Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare 
de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul Consiliului Județean Gorj. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului Județul Gorj, Inspectoratului 
Școlar Județean Gorj, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, Direcției buget, finanțe, 
monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul 
Consiliului Județean Gorj.  
 
PREŞEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,   
COSMIN-MIHAI POPESCU                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr._____ 
Adoptată în ședința din ______2019 
Cu un număr de __________voturi 
Din totalul numărului de consilierilor județeni prezenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
ROMÂNIA                                                                                   
JUDEŢUL GORJ                                                                          
CONSILIUL JUDEŢEAN                                  Anexa 
                                                                             La Hotărârea CJ Gorj nr. __ din ____2019 

 

Regulament de acordare a burselor pentru elevii școlarizați în cadrul  
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu 

 
 

Capitolul I 
Dispoziții generale 

 
Art. 1. Pot beneficia de burse elevii din învățământul preuniversitar de stat care studiază în 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu și îndeplinesc condițiile prezentului regulament. 
Art. 2. Acordarea burselor reprezintă o forma de sprijin material, vizând stimularea elevilor 

care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină. 
Art. 3. Condițiile obligatorii pentru acordarea burselor conform prezentului regulament sunt: 
-promovabilitate 100%; 
-media 10 sau calificativul Foarte Bine  la purtare; 
-absente nemotivate maximum 10/semestru. 

 
Capitolul II 

Criterii generale și specifice de acordare a burselor 
 

Art. 4. Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvența din învățământul 
preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performantă, burse de merit, burse 
de studiu și burse de ajutor social. 

Art. 5. (1) BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acordă elevilor care se încadrează în cel 
puțin unul din cazurile următoare: 

a) au obținut locurile I,II,III la etapele naționale ale olimpiadelor si concursurilor școlare 
naționale organizate de Ministerul Educației Naționale în anul școlar 2018-2019; 

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației Naționale pentru 
competițiile internaționale. 

(2) Lista olimpiadelor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la alin.(1) va 
fi preluată din lista actualizată și publicată de Ministerul Educației Naționale, anual până la data de 1 
octombrie. 

(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă în perioada anului 
școlar  2018-2019. 
      (4) Bursele de performanță se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conțină: 
-cerere tip; 



-media la purtare și  numărul de absențe sunt confirmate de profesorul diriginte; 
-copie act de identitate; 
-copia diplomei care dovedește rezultatul; 
       (5) Valoarea bursei de performanță este de 200 lei/semestru. 
       Art.6 (1) BURSELE DE MERIT  se acordă elevilor din învățământul  profesional  din 
cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu care se încadrează în cel puțin unul din 
cazurile următoare: 

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel  puțin 8,50 și nota 10 
la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în 
clasele de început  ale învățământului profesional; 

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare 
naționale organizate de MEN; 

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene  ale competițiilor /concursurilor cultural 
artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, la nivel național, organizate de MEN. 

(2) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin.(1) lit. a) se acordă începând cu 
semestrul al II-lea pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului profesional, respectiv 
începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului profesional. 

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii alin.(1) lit. 
a) este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor. 

(4) Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și a competițiilor /concursurilor 
cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele 
de merit menționate la alin.(1) lit. b) sau lit. c) se acordă bursele de merit menționate la alin.(1) lit. b 
sau lit. c)  va fi actualizată și va fi făcută publică de MEN, anual, până la data de 1 octombrie. 

(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin.(1) lit. b) sau lit. c)  se acordă pe 
perioada anului școlar care urmează anului în care s-au  obținut rezultatele menționate la  alin.(1)  lit. 
b) sau lit. c). 

(6) În perioada de acordare a bursei elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică 
de 10 și se depășește numărul de 10 absențe nemotivate pe fiecare semestru în parte. 

(7) Bursele de merit se acordă  la cerere, iar dosarul trebuie să conțină: 
- cerere tip, media generală, cea de la purtare, numărul de absențe nemotivate - confirmate de 

profesorul diriginte; 
- copie act de identitate. 

     (8) Valoarea bursei de merit este de 175 lei/semestru. 
 
Art.7 (1) BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor din învățământul  profesional din 

cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu care îndeplinesc următoarele condiții: 
a) provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni 

dinaintea depunerii dosarului pentru acordare a bursei, cel mult egale cu salariul minim pe economie; 
b) au media generală peste  7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se 

acordă  bursa; 
c) bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de 

început ale învățământului profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în 
celelalte clase din învățământul profesional. 

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial în funcție de modificările survenite in 
veniturile nete lunare ale familiei și  în situația școlară a elevilor. 

(3) Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conțină: 
- cerere tip, media generală, cea la purtare și numărul maxim de absențe - confirmate de 

profesorul diriginte; 
- acte doveditoare ale veniturilor membrilor de familie; 
- copie act de identitate. 



      (4) Valoarea bursei de studiu este de 150 de lei/semestru. 
 
Art.8. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor, la cerere în funcție de situația 

materială a familiei sau a susținătorilor legali. 
(1) Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în 

funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. 
(2) Pot păstra bursa elevii promovați și cu nota 10 la purtare, 
(3) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu 

frecvență  din învățământul preuniversitar  de stat: 
a) orfani sau bolnavi TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de 

diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, 
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau 
infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită 
anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectru autist, boli 
hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe 
care consiliul de administrație ale unității de învățământ preuniversitar le poate lua în considerare, 
acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul 
specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar; 

b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate de domiciliu; 
c) elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții: 
- nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare 

de 50% din salariul minim net pe economie; 
-  nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare și de 

șes, și de 40 000 mp, în zonele montane. 
    Art.9. 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, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de 
acordare a bursei de ajutor social. 

Art.10. (1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor 
depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. 

(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate 
veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru 
copii. 

Art.11. Bursa de ajutor social se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conțină următoarele 
documente: 

- cerere tip, media la purtare - confirmată de profesorul diriginte; 
- copii acte de identitate  părinți sau susținători legali; 
- copie act de identitate copil; 
- acte doveditoare ale veniturilor membrilor de familie; 
- certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie /medicul de la 

cabinetul școlar. 
Art.12. (1) Elevii pierd dreptul la bursă dacă au depășit un număr de 10 absențe nemotivate 

pe semestru. 
(2) Dacă la sfârșitul  semestrului elevii sunt corigenți la o materie și media la purtare mai 

mică de 10  pierd bursa pentru semestrul următor. 
       (3) Valoarea bursei de ajutor social este de 600 lei/semestru. 
 

CAPITOLUL III 
Dispoziții finale 

 



Art.13. (1) Elevii care beneficiază de burse sociale pot primi și burse de performanță, burse 
de merit sau burse de studiu.  

(2) Elevii care primesc burse de studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit. 
De asemenea, elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursa de studiu/merit/performanță 
indiferent dacă beneficiază de o măsură de protecție socială. 

 (3) Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) și care au dreptul să primească atât bursă 
de performanță, cât și bursă de merit, trebuie să opteze pentru una dintre acestea, putând să o aleagă 
pe cea cu valoarea mai mare sau acordată pe o perioadă de timp mai mare. 

Art.14. Bursele se acordă în fiecare an școlar pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe 
timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada 
pregătirii practice astfel: 

- pentru semestrul I al anului școlar în curs până sfârșitul semestrului al II-lea; 
- pentru semestrul al II-lea al anului școlar în curs până la data de 15 decembrie a anului. 

Art.15. Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii 
prevăzuți la art.8, alin.(3), în următoarele situații: 

a) elevilor care au promovat anul școlar și au media anuală 10 la purtare sau, după caz 
calificativul Foarte bine la purtare; 

b) 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; 

c) elevilor declarați repetenți din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 
Art.16. (1) Regulamentul de acordare a burselor pentru elevii din cadrul Centrului Școlar 

pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean va fi adus la 
cunoștința consiliilor de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu–Jiu, care 
va supraveghea respectarea și aplicarea acestuia prin comisia  de acordare a burselor. Comisia de 
acordare a burselor va întocmi un raport anual care va fi prezentat Consiliului Județean, la cerere. 

(2) Criteriile specifice de acordare a burselor de performantă, a burselor de merit, a burselor  
de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliul de administrație al Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă Târgu-Jiu, în limitele fondurilor repartizate și în raport  cu integralitatea 
efectuării de către elevi  a activităților școlare. 

(3) Nu pot constitui criterii de acordare /neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, 
apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, 
studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse. 

                                                                                                                        
 

 

       PREŞEDINTE,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
COSMIN-MIHAI POPESCU                                              SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                               CRISTINA-ELENA RĂDULEA-
ZAMFIRESCU 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii școlarizați la Centrul 
Școlar Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și cuantumului burselor 

școlare/de ajutor social 
 

Educația copiilor cu dizabilități se realizează în școlile speciale în clase speciale, pe grupe de 
dezvoltare şi, în unele situații, copiii beneficiază de programe individualizate de educație. În 
învățământul special, grupele şi clasele sunt mai puțin numeroase decât în școlile de masă. 

La nivelul județului Gorj, învățământul special se desfășoară în Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă Tg-Jiu - unitate de învățământ cu personalitate juridică.  

Prin adresa nr. 651/27.02.2019 emisă de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Tg-Jiu, 
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2784/28.02.2019, a fost transmis spre aprobare 
Regulamentul de acordare al burselor pentru elevii școlarizați la Centrul Școlar Pentru Educație 
Incluzivă Tg-Jiu, regulament prin care consiliul de administrație al unității de învățământ a stabilit 
criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și 
a burselor de ajutor social. 

Prin adresa nr. 3/03.01.2019 a Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, înregistrată 
la Consiliul Județean Gorj sub nr. 96 /04.01.2019 se solicită aprobarea numărului și a cuantumului 
burselor sociale, acordate în învățământul special pentru elevii școlarizați la Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă Tg-Jiu, jud. Gorj în anul școlar 2018-2019. 

Conform art.13, lit.a), lit.b) și lit.c) din Anexa la Ordinul 5576/2011, cu modificările și 
completările ulterioare -bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la 
cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat: 

- ”orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de 
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiențe renale cronice, astm bronşic, 
epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronica, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau 
infestați 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 şi cu orice alte boli cronice pe 
care consiliile de administrație ale unităților de învățământ le pot lua în considerare; acordarea 
burselor pe motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de 
medicul de familie/medicul de la cabinetul medical școlar”; 

- elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate  de domiciliu; 
- elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții: 

• nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, 
mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 

• nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare și 
de șes, și de 40 000 mp, în zonele montane. 

La Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, în anul școlar 2018-2019, au fost depuse 
un număr de 47 de dosare, toate fiind încadrate în criteriile de acordare a burselor sociale. 



Față de aceste motive, propunem adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii școlarizați la Centrul Școlar Pentru Educație 
Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și cuantumului burselor școlare de 
ajutor social. 

 
               Inițiator proiect,                                                                                Coinițiator proiect, 

      PREŞEDINTE,                                                                       CONSILIER JUDEȚEAN,                                       
COSMIN-MIHAI POPESCU                                                 ȘUȚĂ DENISA-ZENOBIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DEZVOLTAREA  CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 
DIRECŢIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE  
ȘI PROGRAME NAȚIONALE 
CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ TG-JIU 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii școlarizați la Centrul 

Școlar Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și cuantumului burselor 
școlare/de ajutor social 

 
Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Județean Gorj aprobarea 

Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii școlarizați la Centrul Școlar Pentru Educație 
Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și cuantumului burselor școlare/de 
ajutor social. 

 
La nivelul județului Gorj, învățământul special se desfășoară în Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Tg-Jiu - unitate de învățământ cu personalitate juridică.  
 Temeiul legal al aprobării Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii școlarizați la 
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și 
cuantumului burselor sociale îl constituie: 
 Prevederile art. 4 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, 
potrivit căruia numărul şi cuantumul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului 
local, respectiv județean /consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București;   

 Prevederile art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/05.01.2011, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit căruia: „Finanțarea complementară se asigură din bugetele 
locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ 
preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru următoarele 
categorii de cheltuieli:(...) d) cheltuieli cu bursele elevilor”; 

 Prevederile art. 82 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform cărora ” Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a 
consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului București”. 

Suma necesară acordării burselor pentru elevii Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu 
va fi cuprinsă anual cu această destinație în bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj. 

 
Având în vedere: 

- adresa nr. 3/03.01.2019 a Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 96 /04.01.2019 prin care solicită aprobarea numărului și a 



cuantumului burselor sociale acordate în învățământul special pentru elevii școlarizați la 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, jud. Gorj în anul școlar 2018-2019; 

- adresa nr. 651/27.02.2019 emisă de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Tg-Jiu, înregistrată 
la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2784/28.02.2019, prin care a fost transmis spre aprobare 
Regulamentul de acordare al burselor pentru elevii școlarizați la Centrul Școlar Pentru 
Educație Incluzivă Tg-Jiu, regulament aprobat de consiliul de administrație al unității de 
învățământ și prin care au fost stabilite criteriile specifice de acordare a burselor de 
performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și a burselor de ajutor social, 

 
considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem adoptarea Proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii școlarizați la Centrul Școlar 
Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și cuantumului 
burselor școlare/de ajutor social, în forma prezentată. 
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