
ROMÂNIA                                                                                                          PROIECT, 

JUDEŢUL GORJ                                                                                                AVIZAT, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

                                                               HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor  

elevilor școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 

2020-2021  

 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre 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; 

-    Raportul de avizare al Comisiei buget - finanţe; 

      -    Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

-  Adresa nr. 573/15.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 4053 din 16.03.2021, 

prin care Centrul Școlar de Educație Incluzivă Tg-Jiu comunică numărul de burse  propuse spre 

acordare și cuantumul acestora, astfel: 111 burse de ajutor social, 15 de burse de merit și 30 

burse de studiu, pentru anul școlar 2020-2021; 

-    Adresa nr. 597/17.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 4143 din 17.03.2021, 

prin care Centrul Școlar de Educație Incluzivă Tg-Jiu comunică cuantumul burselor de 

performanță; 

-    Procesul verbal al Consiliului de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Tg-

Jiu, înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 4376/22.03.2021, privind aprobarea 

condițiilor specifice pentru acordarea burselor elevilor, în anul școlar 2020-2021;  

- Prevederile art. 4 alin. (1) și (2) 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;  

- Hotărârea de Guvern nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar 

de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021;  

- Prevederile art. 82 alin. (1), alin. (11), alin. (2) și alin. (3) precum și art. 105 alin. (2) din Legea 

educației naționale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.173 alin. (1) lit.d) , alin. (5) lit. a), pct.1, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În baza art. 182 alin.(1) și 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din învățământul special care frecventează 

cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, pentru anul școlar 2020-2021, după cum 

urmează: 



a) 111 burse de ajutor social; 

b) 15   burse de merit; 

c) 30  burse de studiu; 

d) 0 burse de performanță. 

Art. 2. Cuantumul unei burse acordate elevilor din învățământul special se stabilește la suma 

de: 

a) bursa de ajutor social: 600 de lei/semestru (100 de lei lunar),  

b) bursa de merit: 175 lei /semestru (29,16 lei lunar), 

c) bursa de studiu: 150 lei/semestru (25 lei lunar) 

d) bursa de performanță: 200 lei/semestru (33,33 lei lunar). 

Art. 3. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor 

de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în Consiliul de administrație al Centrului Școlar 

pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, în limitele fondurilor repartizate și 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 și Direcției buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul 

Consiliului Județean Gorj.  

 
     PREŞEDINTE,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

      COSMIN-MIHAI POPESCU                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 
 

Nr._____ 

Adoptată în ședința din _______________2021 

Cu un număr de __________voturi 

Din totalul numărului de consilierilor județeni prezenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor elevilor școlarizați în cadrul 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2020-2021  

 
      Potrivit dispozițiilor art.82 alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază 

lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social. 

Elevii din centrul de educație incluzivă pot beneficia de burse acordate din bugetul local al unității 

administrativ teritoriale de care aparține unitatea de învățământ. 

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. 573/15.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 4053 din 16.03.2021, și 

adresa nr. 597/17.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 4143 din 17.03.2021, Centrul Școlar 

de Educație Incluzivă Tg-Jiu a comunicat numărul de burse propuse spre acordare și cuantumul acestora, pentru 

anul școlar 2020-2021, astfel: 111 burse de ajutor social, 15 de burse de merit, 30 burse de studiu și 0 burse de 

performanță. 

În conformitate cu dispozițiile art.82 alin.(3) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor 

de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru 

Educație Incluzivă Tg-Jiu, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi 

a activităților școlare. 

Conform prevederilor art.82 alin. (11) și (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, și art. 4 alin. (1) și (2) 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, cuantumul minim al bursei de 

performanţă, al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se 

stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, iar 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 judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

Pentru  anul şcolar 2020-2021, potrivit Hotărârii de Guvern nr.1064/2020 cuantumul minim al burselor 

de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100 lei.  Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie.   

Conform prevederilor actului normativ invocat mai sus autorităţile deliberative ale administraţiei 

publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.  

În temeiul prevederilor legale menționate, coroborate cu posibilitățile reale de încasare a resurselor 

financiare ce compun bugetul propriu al Județului Gorj pentru acest an, menținem cuantumul burselor școlare 

la nivelul anului școlar precedent cu precizarea că vor fi făcute demersuri pentru suplimentarea resurselor 

bugetare la nivelul U.A.T. Județul Gorj, incluzând și necesitatea majorării acestor cheltuieli. 

Față de aceste motive propun adoptarea proiectului de Hotărâre privind aprobarea numărului și 

cuantumului burselor elevilor școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul 

școlar 2020-2021, în forma prezentată. 

 

    

  INIŢIATOR PROIECT: 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 



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 numărului și cuantumului burselor elevilor școlarizați în cadrul 

Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2020-2021 

 

 
Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Județean Gorj aprobarea numărului și 

cuantumului burselor elevilor școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul 

școlar 2020-2021. 

Elevii din centrul de educație incluzivă pot beneficia de burse acordate din bugetul local al unității 

administrativ teritoriale de care aparține unitatea de învățământ. 

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

Incluzivă Tg-Jiu - unitate de învățământ cu personalitate juridică.  

Suma necesară acordării burselor pentru elevii Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu va fi 

cuprinsă cu această destinație în bugetul propriu al Consiliului Județean Gorj. 

 

 Temeiul legal al aprobării numărului și cuantumului burselor elevilor școlarizați în cadrul Centrului 

Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2020-2021 îl constituie: 

 Dispozițiile art.82 alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/05.01.2011 cu modificările şi   

completările ulterioare, conform cărora elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu 

şi de burse de ajutor social; 

  Prevederile art. 82 alin. (11), alin. (2) și alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: (11) Cuantumul minim al bursei de performanţă, 

al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a 

Guvernului; (2) 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 

judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; (3) Criteriile generale de acordare 

a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Criteriile specifice de acordare a burselor 

de performanţă, de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile 

de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu 

integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 

 Prevederile art. 4 alin. (1) și (2) 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, conform cărora: 

(1)Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de 

ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.  (2) 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 judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti”;   

 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”; 

 

Având în vedere: 

 prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, 

cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021, potrivit cărora: (1) În anul şcolar 2020-2021, 



cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot 

beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100 lei.   

(2) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin 

unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate 

anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie.   

(3) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al 

burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 

 adresa nr. 573/15.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 4053 din 16.03.2021, prin care 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Tg-Jiu comunică numărul de burse  propuse spre acordare și 

cuantumul acestora, astfel: 111 burse de ajutor social, 15 de burse de merit și 30 burse de studiu, pentru 

anul școlar 2020-2021; 

 adresa nr. 597/17.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 4143 din 17.03.2021, prin care 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Tg-Jiu comunică cuantumul burselor de performanță; 

 procesul verbal al Consiliului de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Tg-Jiu, 

înregistrat la Consiliul Județean Gorj sub nr. 4376/22.03.2021, privind aprobarea condițiilor specifice 

pentru acordarea burselor elevilor, în anul școlar 2020-2021; 

 

considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem adoptarea proiectului de Hotărâre privind 

aprobarea numărului și cuantumului burselor elevilor școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar 2020-2021, în forma prezentată. 

 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                   CENTRUL ŞCOLAR PENTRU  

                                                                                                                 EDUCAŢIE   INCLUZIVĂ TG-JIU 
 

Direcţia juridică  şi dezvoltarea                                                                                              Director,                                    

capacităţii administrative și achiziții publice,                                                                     Baiu Nicu                
Director executiv,                                                                                            

Marcău Costel 

 

 

Direcţia buget, finanțe, monitorizare  

servicii comunitare de utilități publice,  

proiecte și programe naționale, 

Director executiv,                                                                                            

Ungureanu Victoria 


