PROIECT
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care
frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și
ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pe anul școlar 2021-2022

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.10936/20.10.2021 al Președintelui Consiliului
Județean Olt;
Adresa nr. 1605/17.09.2021 a Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă Balș, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 9791/17.09.2021
la care este atașată Nota de fundamentare nr. 1604/17.09.2021 privind
aprobarea acordării unui număr de 9 burse de ajutor social pentru anul
școlar 2021-2022;
- Hotărârea nr.17/09.09.2021 a Consiliului de Administrație al Centrului
Școlar pentru Educație Incluzivă Balș privind aprobarea burselor sociale
pentru anul școlar 2021-2022;
- Adresa nr. 854/20.09.2021 a Școlii Profesionale Speciale Balș,
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 9854/20.09.2021 prin care
înaintează Nota de fundamentare privind aprobarea acordării unui număr de
39 burse de ajutor social pentru anul școlar 2021-2022;
- Hotărârea nr.02/03.09.2021 a Consiliului de Administrație al Școlii
Profesionale Speciale Balș privind aprobarea burselor sociale pe semestrul I
al anului școlar 2021-2022;
- Prevederile art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr.15/2021 a bugetului de
stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 82 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;
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- Prevederile art. 1, art. 3-4, art. 11, art. 12, art. 13, art. 17 și art. 19 din
Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării,
tineretului si sportului nr. 5576/2011, cu modificările si completările
ulterioare;
- Prevederile 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;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 54 din 09.04.2021 cu
privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 si estimări pe anii
2022-2024, cu rectificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182
alin. (1) și alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1)
lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui număr de 9 burse de ajutor
social, elevilor care frecventează cursurile Centrului Scolar pentru Educatie
Incluziva Balș, pe anul școlar 2021-2022.
(2) Se aprobă acordarea unui număr de 39 burse de ajutor social,
elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale Balș, pe
anul școlar 2021-2022.
(3) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabileste la suma de
100 lei/elev/lună pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022 și 200
lei/elev/lună pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022, în raport de
integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și specifice de acordare a acestor
burse.
(4) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care
atestă indeplinirea conditiilor de acordare a burselor de ajutor social si
stabilirea listei beneficiarilor acestor burse apartine în integralitate comisiei
de atribuire a burselor, constituită la nivelul unitătii de invătămant.
Art. 2. Bursele de ajutor social se acordă pe perioada cursurilor
școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat,
examenului de certificare a calificării profesionale, pe perioada pregătirii
practice, precum și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor de elevi care
se încadrează în situațiile prevăzute de art.19 din Criteriile generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate
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prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului
nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul local al
Judetului Olt pentru anul școlar 2021-2022, din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor, prin bugetul unitătii de învățământ.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Olt, Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă Balș, Școlii Profesionale Speciale Balș, Administrației Județene a
Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui
Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.
INIŢIATOR
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU

AVIZAT
Secretar General al Județului
Marinela-Elena ILIE
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REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor
social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă Balș si ale Școlii Profesionale Speciale Balș,
pe anul școlar 2021-2022
Proiectul de hotărâre propune aprobarea acordării burselor de ajutor social
elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș
si ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pe anul școlar 2021-2022.
Conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr.15/2021 a bugetului de
stat pe anul 2021 coroborate cu prevederile art. 82 alin. (1) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, elevii care
frecventează învățământul special beneficiază de burse finanțate din sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor.
Potrivit dispozițiilor art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
cu modificările si completările ulterioare, criteriile generale de acordare a burselor
se stabilesc de Ministerul Educației și Cercetării, iar criteriile specifice de acordare
a burselor 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.
Astfel, prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr.
5576/2011 au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat, înscrise în anexa la ordin.
Conform prevederilor art. 5 din Criteriile generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 5576/2011, cu modificările si
completările ulterioare, bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu
frecvență din învățământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanță, burse
de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.
Potrivit dispozițiilor art. 11 și art. 12 alin. (2) din Criteriile generale, aprobate
prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 5576/2011,
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cu modificările si completările ulterioare, bursele de ajutor social se acordă elevilor,
la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali, iar
bursa poate fi păstrată de elevii promovați și cu nota 10 sau, după caz, calificativul
Foarte bine la purtare.
În conformitate cu prevederile art. 13 din Criteriile generale, bursele de ajutor
social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din
învățământul preuniversitar de stat:
a) orfani sau bolnavi de TBC și 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
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 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; acordarea burselor sociale/pentru motive
medicale se face doar pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat
de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, fără a fi condiționată de venitul
net lunar al familiei.
b) 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;
c) elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele
condiții:
1. 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;
2. 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.
Conform prevederilor art.17 din Criteriile generale, aprobate prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 5576/2011, cu modificările
si completările ulterioare, bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada
cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de
bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada
pregătirii practice.
Potrivit prevederilor art. 19 din Criteriile generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 5576/2011, cu modificările si
completările ulterioare, bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor
școlare pentru elevii prevăzuți la art. 13, în următoarele situații:
a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului
școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ 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.
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Totodată, cu adresa nr. 854/20.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt
sub nr.9854/20.09.2021, Școala Profesională Specială Balș a comunicat Nota de
fundamentare privind aprobarea acordării unui număr de 39 burse de ajutor social
pentru anul școlar 2021-2022 și Hotărârea nr. 02/03.09.2021 a Consiliului de
Administrație al acestei unități de învățământ, prin care s-a aprobat, pentru anul
școlar 2021 – 2022, acordarea bursei de ajutor social unui număr de 39 elevi.
Cu adresa nr. 1605/17.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.9791/17.09.2021, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș a comunicat
Nota de fundamentare nr.1604/17.09.2021 privind aprobarea acordării unui număr
de 9 burse de ajutor social pentru anul școlar 2021-2022 și Hotărârea
nr.17/09.09.2021 a Consiliului de Administrație al acestei unități de învățământ, prin
care s-a aprobat, pentru anul școlar 2021 - 2022, acordarea bursei de ajutor social
unui număr de 9 elevi.
Potrivit prevederilor art. 82 alin. (11) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
cu modificările si completările ulterioare, 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.
Conform prevederilor 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:
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul I al
anului şcolar 2021-2022, 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) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul II
al anului şcolar 2021-2022, 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:
a) 500 lei, pentru bursa de performanţă;
b) 200 lei, pentru bursa de merit;
c) 150 lei, pentru bursa de studiu;
d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.
(3) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat
cu această destinaţie.
(4) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un
cuantum mai mare al burselor, cu încadrare în sumele aprobate cu această
destinaţie în bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
Potrivit prevederilor art. 82 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
cu modificările si completările ulterioare, și prevederilor art. 4 alin. (2) din Criteriile
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,
aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr.
5576/2011, cu modificările si completările ulterioare, cuantumul unei burse
acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul
acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului județean.
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Având în vedere cele prezentate anterior, a fost inițiat proiectul de hotărâre
cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează
cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș si ale Școlii Profesionale
Speciale Balș, pe anul școlar 2021-2022, prin care se propune:
- aprobarea acordării unui număr de 9 burse de ajutor social, elevilor care
frecventează cursurile Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Balș, pe anul
școlar 2021-2022;
- aprobarea acordării unui număr de 39 burse de ajutor social, elevilor care
frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale Balș, pe anul școlar 2021-2022;
- stabilirea cuantumului unei burse de ajutor social la suma de 100
lei/elev/lună pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022 și 200 lei/elev/lună
pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022, în raport de integralitatea îndeplinirii
criteriilor generale și specifice de acordare a acestor burse;
- responsabilitatea primirii cererilor și a verificării documentelor în vederea
îndeplinirii condițiilor de acordare a burselor de ajutor social revine în integralitate
școlii prin comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ;
- acordarea burselor de ajutor social pe perioada cursurilor școlare, inclusiv
pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat, examenului de
certificare a calificării profesionale, pe perioada pregătirii practice, precum și pe
perioada vacanțelor școlare categoriilor de elevi, care se încadrează în situațiile
prevăzute de art. 19 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul ministrului educației,
cercetării, tineretului si sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
- bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul local al Judetului Olt
pentru anul școlar 2021-2022, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, prin bugetul
unitătii de învățământ.
Precizez că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale și propun
aprobarea acestuia în forma prezentată.

INIŢIATOR
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Direcția Economică, Buget - Finanțe
Serviciul Buget, Impozite și Taxe
Nr.10940/20.10.2021

APROB
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

AVIZAT
VICEPREŞEDINTE
Ionuț-Cătălin IVAN

RAPORT
la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor
social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă Balș si ale Școlii Profesionale Speciale Balș,
pe anul școlar 2021-2022

În Referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre se explică modul de
fundamentare care a impus inițierea acestui proiect de hotărâre.
Conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr.15/2021 a
bugetului de stat pe anul 2021 coroborate cu prevederile art. 82 alin. (1) din
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare,
elevii care frecventează învățământul special beneficiază de burse finanțate
din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor.
Potrivit dispozițiilor art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, criteriile generale de
acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educației și Cercetării, iar
criteriile specifice de acordare a burselor 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.
Astfel, prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului
nr. 5576/2011 au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscrise în anexa la ordin.
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Conform prevederilor art. 5 din Criteriile generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 5576/2011, cu
modificările si completările ulterioare, bursele de care pot beneficia elevii de la
cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat sunt: burse de
performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.
Potrivit dispozițiilor art. 11 și art. 12 alin. (2) din Criteriile generale,
aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului
nr. 5576/2011, cu modificările si completările ulterioare, bursele de ajutor
social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei
sau a susținătorilor legali, iar bursa poate fi păstrată de elevii promovați și cu
nota 10 sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare.
În conformitate cu prevederile art. 13 din Criteriile generale, bursele de
ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu
frecvență din învățământul preuniversitar de stat:
a) orfani sau bolnavi de TBC și 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 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 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; acordarea
burselor sociale/pentru motive medicale se face doar pe baza certificatului
eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la
cabinetul școlar, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.
b) 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;
c) elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele
condiții:
1. 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;
2. 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.
Conform prevederilor art.17 din Criteriile generale, aprobate prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 5576/2011, cu
modificările si completările ulterioare, bursele se acordă în fiecare an școlar,
pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii
examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale
și pe perioada pregătirii practice.
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Potrivit prevederilor art. 19 din Criteriile generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 5576/2011, cu
modificările si completările ulterioare, bursele de ajutor social se acordă și pe
perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 13, în următoarele
situații:
a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului
școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ 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.
Totodată, cu adresa nr. 854/20.09.2021, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr.9854/20.09.2021, Școala Profesională Specială Balș a
comunicat Nota de fundamentare privind aprobarea acordării unui număr de
39 burse de ajutor social pentru anul școlar 2021-2022 și Hotărârea
nr. 02/03.09.2021 a Consiliului de Administrație al acestei unități de
învățământ, prin care s-a aprobat, pentru anul școlar 2021 – 2022, acordarea
bursei de ajutor social unui număr de 39 elevi.
Cu adresa nr. 1605/17.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt
sub nr.9791/17.09.2021, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș a
comunicat Nota de fundamentare nr.1604/17.09.2021 privind aprobarea
acordării unui număr de 9 burse de ajutor social pentru anul școlar 2021-2022
și Hotărârea nr.17/09.09.2021 a Consiliului de Administrație al acestei unități
de învățământ, prin care s-a aprobat, pentru anul școlar 2021 - 2022,
acordarea bursei de ajutor social unui număr de 9 elevi.
Potrivit prevederilor art. 82 alin. (11) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, 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.
Conform prevederilor 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:
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul
I al anului şcolar 2021-2022, 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.
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(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în
semestrul II al anului şcolar 2021-2022, 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:
a) 500 lei, pentru bursa de performanţă;
b) 200 lei, pentru bursa de merit;
c) 150 lei, pentru bursa de studiu;
d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.
(3) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului
de stat cu această destinaţie.
(4) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili
un cuantum mai mare al burselor, cu încadrare în sumele aprobate cu
această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale.
Potrivit prevederilor art. 82 alin. (2) din Legea educației naționale
nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, și prevederilor art. 4
alin. (2) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării,
tineretului si sportului nr. 5576/2011, cu modificările si completările ulterioare,
cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a
consiliului județean.
Având în vedere cele prezentate anterior, a fost inițiat proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor
care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș si
ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pe anul școlar 2021-2022, prin care se
propune:
- aprobarea acordării unui număr de 9 burse de ajutor social, elevilor
care frecventează cursurile Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Balș,
pe anul școlar 2021-2022;
- aprobarea acordării unui număr de 39 burse de ajutor social, elevilor
care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale Balș, pe anul școlar
2021-2022;
- stabilirea cuantumului unei burse de ajutor social la suma de
100 lei/elev/lună pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022 și 200
lei/elev/lună pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022, în raport de
integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și specifice de acordare a acestor
burse;
- responsabilitatea primirii cererilor și a verificării documentelor în
vederea îndeplinirii condițiilor de acordare a burselor de ajutor social revine în
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integralitate școlii prin comisia de atribuire a burselor din unitatea de
învățământ;
- acordarea burselor de ajutor social pe perioada cursurilor școlare,
inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat,
examenului de certificare a calificării profesionale, pe perioada pregătirii
practice, precum și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor de elevi, care
se încadrează în situațiile prevăzute de art. 19 din Criteriile generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate
prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului
nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul local al Judetului Olt
pentru anul școlar 2021-2022, din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor,
prin bugetul unitătii de învățământ.
Precizăm că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale și se
propune aprobarea acestuia în forma prezentată.
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