HOTĂRÂREA NR. _____
din
2019
privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează
cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi
pentru anul şcolar 2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020)
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10280/20.09.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5
ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere nota de fundamentare a Liceului Tehnologic “Simion Mehedinţi”
Galaţi comunicată cu adresa nr. 4454 din 13.09.2019 şi înregistrată la Registratura
Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10280 din 13.09.2019;
Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin
Pufan” Galaţi comunicată cu adresa nr. 7054 din 16.09.2019 şi înregistrată la
Registratura Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10280 din 16.09.2019;
Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Profesionale Speciale “Emil
Gârleanu” Galaţi comunicată cu adresa nr. 2809 din 19.09.2019 și înregistrată la
Registratura Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10280 din 19.09.2019;
Având in vedere nota de fundamentare a Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin
Păunescu” Tecuci comunicată cu adresa nr. 1611 din 16.09.2019 și înregistrată la
Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10280 din 18.09.2019;
Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. a) și b) din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 82 şi art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 4, 13, lit. a), 14, 17 şi 19 din Anexa privind
Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.
5576/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 4, lit. b) şi ale art. 5, alin. (3), lit. e) din Legea nr.
50 din 15 martie 2019 privind Legea bugetului de stat pe anul 2019;
Având în vedere prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui număr de 246 burse de ajutor social elevilor
care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul
Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020).
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Art. 2. Cuantumul unei burse de ajutor social se stabileşte la suma de 100
lei/elev/lună, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de
către elevi a activităţilor şcolare.
Art. 3. Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă
îndeplinirea condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social şi stabilirea listei
beneficiarilor acestor burse aparţine în integralitate comisiei de atribuire a burselor
constituită la nivelul unităţii de învăţământ.
Art. 4. Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al Judeţului
Galaţi, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin unităţi de
învăţământ.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica instituţiilor de învăţământ special
finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 10280 / 20.09.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care
frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean
Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020)

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii propunem aprobarea acordării burselor de ajutor
social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul
Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020).
Prin nota de fundamentare transmisă cu adresa nr. 4454 din 13.09.2019 şi înregistrată la
Registratura Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10280 din 13.09.2019, Liceul
Tehnologic “Simion Mehedinţi” Galaţi, finanţat de Consiliul Judeţean Galaţi, solicită acordarea unui
număr de 24 de burse de ajutor social pentru elevii care îndeplinesc criteriile generale prevăzute
de Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.
Prin nota de fundamentare transmisă cu adresa nr. 7054 din 16.09.2019 şi înregistrată la
Registratura Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10280 din 16.09.2019, Şcoala
Gimnazială Specială “Constantin Pufan” Galaţi, finanţată de Consiliul Judeţean Galaţi, solicită
acordarea unui număr de 86 burse de ajutor social pentru elevii care îndeplinesc criteriile generale
prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011 privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat.
Prin nota de fundamentare transmisă cu adresa nr. 2809 din 19.09.2019 şi înregistrată la
Registratura Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10280 din 19.09.2019, Şcoala
Profesională Specială “Emil Gârleanu” Galaţi, finanţată de Consiliul Judeţean Galaţi, solicită
acordarea unui număr de 52 burse de ajutor social pentru elevii care îndeplinesc criteriile generale
prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011 privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat şi un număr de 18 burse de ajutor social pentru elevii Şcolii Profesionale Speciale “P.P.
Neveanu” Galaţi, aflată în structura sa.
Prin notele de fundamentare transmise cu adresa nr. 1611 din 16.09.2019 şi înregistrată la
Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10280 din 18.09.2019, Şcoala
Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Tecuci, finanţată de Consiliul Judeţean Galaţi, solicită
acordarea unui număr de 66 burse de ajutor social pentru elevii care îndeplinesc criteriile generale
prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011 privind

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat.
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la
art. 82 că: “(1) 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.
(11) 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. (12) Bursa de ajutor social se poate
cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. (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”.
Art. 105, alin.(2), lit. d) al aceluiaşi act normativ dispune că “Finanţarea complementară 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, pentru următoarele categorii de cheltuieli: […] d)
cheltuieli cu bursele elevilor”.
În baza prevederilor art. 4 din Anexa privind Criteriile generale de acordare a burselor
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat ale Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011, modificat prin Ordinul nr. 3480/2018, “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, respective a consiliului judeţean/consiliilor locale
ale sectoarelor municipiului Bucureşti”.
Conform prevederilor art. 13, lit. a) din Anexa privind Criteriile generale de acordare a
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat ale Ordinului Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011, modificat prin Ordinul nr. 3480/2018,
bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă
din învăţământul preuniversitar de stat: “a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa
dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave,
insuficienţe renale cronice, astm bronşic, 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
şi cu orice alte boli cronice pe care comisiile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe
baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la
cabinetul şcolar”.
Art. 14 din actul normativ mai sus amintit prevede că “Pentru obţinerea bursei de ajutor
social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la
comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere
însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social”.
Dispoziţiile art. 17 ale aceluiaşi act normativ dispun că “Bursele se acordă în fiecare an
şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de
bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.”
“Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art.
13, în următoarele situaţii: a) 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; b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac
dovada că au fost admişi în liceu/învăţământul profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de
învăţământ preuniversitar de stat; c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin

documente medicale”, conform art. 19 din din Anexa privind Criteriile generale de acordare a
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat ale Ordinului Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011, modificat prin Ordinul nr. 3480/2018.
Responsabilitatea primirii cererilor şi a verificării documentelor în vederea îndeplinirii
condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social revine în integralitate şcolii, respectiv comisiei de
atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, după cum rezultă din art. 14 al Ordinului
5576/2011.
Faţă de cele expuse solicităm raportul de avizare al comisiilor de specialitate 1, 4, şi 5 ale
Consiliului Judeţean Galaţi şi supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 10280 / 20.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care
frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean
Galaţi pentru anul şcolar 2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020)
Iniţiatorul, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, prezintă un proiect de
hotărâre al cărui scop îl constituie aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care
frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi
pentru anul şcolar 2019-2020 (octombrie 2019 – iunie 2020).
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:
- art. 173, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrative;
- art. 82 şi 105, alin. (2), lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 4 şi art. 13, lit. a) din Anexa privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat ale Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 5576/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform normelor mai sus invocate, elevii din învăţământul preuniversitar de stat pot
beneficia de burse de ajutor social, iar consiliile judeţene stabilesc anual, prin hotărâre,
cuantumul şi numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat.
Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 4454 din 13.09.2019 și înregistrată
la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10280 din 13.09.2019, Liceul
Tehnologic “Simion Mehedinţi” Galaţi propune acordarea bursei de ajutor social unui număr de
24 de elevi care îndeplinesc criteriile generale prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.
Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 7054 din 16.09.2019 și înregistrată
la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10280 din 16.09.2019, Şcoala
Gimnazială Specială “Constantin Pufan” Galaţi, propune acordarea bursei de ajutor social unui
număr de 86 de elevi care îndeplinesc criteriile generale prevăzute de Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.
Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 2809 din 19.09.2019 și înregistrată
la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10280 din 19.09.2019 Şcoala
Profesională Specială “Emil Gârleanu” Galaţi propune acordarea unui număr de 70 burse de
ajutor social, din care 52 pentru elevii proprii şi 18 pentru elevii Şcolii Profesionale Speciale “P.P.
Neveanu” Galaţi, aflată în structura sa.
Prin nota de fundamentare comunicată cu adresa nr. 1611 din 16.09.2019 și înregistrată
la Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10280 din 16.09.2019, Şcoala
Gimnazială Specială “Constantin Păunescu” Tecuci solicită acordarea unui număr de 66 de
burse de ajutor social pentru elevii care îndeplinesc criteriile generale prevăzute de Ordinul

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la
art. 82 că: “(1) 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. (11) 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. (12) Bursa de
ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.
(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”.
Art. 105, alin.(2), lit. d) al aceluiaşi act normativ dispune că “Finanţarea complementară 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, pentru următoarele categorii de cheltuieli: […]
d) cheltuieli cu bursele elevilor”.
În baza prevederilor art. 4 din Anexa privind Criteriile generale de acordare a burselor
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat ale Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011, modificat prin Ordinul nr. 3480/2018, “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, respective a consiliului
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti”.
Conform prevederilor art. 13, lit. a) din Anexa privind Criteriile generale de acordare a
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat ale Ordinului Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011, modificat prin Ordinul nr. 3480/2018,
bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă
din învăţământul preuniversitar de stat: “a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa
dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave,
insuficienţe renale cronice, astm bronşic, 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 şi cu orice alte boli cronice pe care comisiile de administraţie ale unităţilor de învăţământ
preuniversitar le pot lua în considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe
baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la
cabinetul şcolar”.
Art. 14 din actul normativ mai sus amintit prevede că “Pentru obţinerea bursei de ajutor
social, elevii majori sau păinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la
comisia de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o
cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social”.
Dispoziţiile art. 17 ale aceluiaşi act normativ dispun că “Bursele se acordă în fiecare an
şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de
bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice.”
“Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii
prevăzuţi la art. 13, în următoarele situaţii: a) 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; b) absolvenţilor învăţământului
gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământul profesional, cursuri cu
frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat; c) elevilor declaraţi repetenţi din

motive medicale, dovedite prin documente medicale”, conform art. 19 din din Anexa privind
Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat ale
Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011, modificat
prin Ordinul nr. 3480/2018.
Responsabilitatea primirii cererilor şi a verificării documentelor în vederea îndeplinirii
condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social revine în integralitate şcolii, respectiv comisiei
de atribuire a burselor din unitatea de învăţământ, după cum rezultă din art. 14 al Ordinului
5576/2011.
Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate şi poate fi aprobat de plenul
Consiliului Judeţean Galaţi.
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