
    

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea cuantumului burselor care se acordă 
elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în 

unităţile de învăţământ preuniversitar special, în semestrul 

al II - lea al anului şcolar 2020-2021  

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 6763 /21.04.2021; 

- raportul comun de specialitate al Direcţiei juridice şi administraţie 

publică locală şi al Direcţiei economice, înregistrat sub nr. 6764 

/21.04.2021; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- circulara cu nr. 3791/29.03.2021 a Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub  
nr. 5683/31.03.2021; 

- adresa nr. 6401/14.04.2021 a Consiliului Judeţean Buzău, destinată 
Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, 

Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău, Centrului Şcolar de 
Educaţie Incluzivă Râmnicu-Sărat şi Liceului Special pentru Deficienţi de 

Vedere Buzău; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 55/2021 pentru 

aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2021; 
- prevederile Ordinului nr. 5576/2011 al Ministerului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.064/2020 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 Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 

 În temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) şi al art. 182 alin. (1) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă cuantumul burselor care se acordă din sumele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ preuniversitar 
special din Judeţul Buzău, în semestrul al II- lea al anului şcolar 2020-2021, 

după cum urmează: 

 



 

a) bursă de performanţă             100,00 lei/lună; 

b) bursă de merit                       100,00 lei/lună; 
c) bursă de studiu                      100,00 lei/lună; 

d) bursă de ajutor social             100,00 lei/lună. 

 

 Art. 2. Acordarea şi plata burselor şcolare se face cu respectarea 
criteriilor generale şi a criteriilor specifice de acordare a burselor de 

performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor 
social, stabilite în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

preuniversitar special, în limitele fondurilor repartizate prin bugetul propriu cu 

această destinaţie şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a 

activităţilor şcolare. 

 Art. 3. Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive 

Buzău, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău, Centrul Şcolar de Educaţie 
Incluzivă Râmnicu-Sărat, Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău şi 

Direcţia economică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Liceului Tehnologic Special 
pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, Centrului Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Buzău, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Râmnicu-Sărat şi 
Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău, precum şi publicarea pe 

site-l Consiliului Judeţean Buzău. 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 

 

              CONTRASEMNEAZĂ, 
                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,  

        
                                 MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 
 

Nr. 74 
BUZĂU, 29 APRILIE 2021 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 

 

 

 
 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
     PREŞEDINTE 

     NR. 6763/21.04.2021 
 

 
 
 

REFERAT 

pentru stabilirea cuantumului burselor care se acordă 

elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în 

unităţile de învăţământ preuniversitar special, în semestrul 
al II - lea al anului şcolar 2020-2021 

 

 
 Proiectul de hotărâre este iniţiat în scopul exercitării atribuţiilor 

deliberativului judeţean cu privire la aprobarea cuantumului şi categoriilor de  

burse şcolare acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat, în baza legislaţiei generale din domeniul educaţiei şi a legislaţiei 

specifice privind bursele şcolare. 
 Menţionăm că pentru anul bugetar în curs, finanţarea cuantumului 

minim al burselor şcolare, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului 
de stat, potrivit HG nr. 1.064/2020, a fost reglementată odată cu intrarea în 

vigoare a Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, respectiv de la 

data de 12 martie 2021.  

Ulterior, sumele repartizate Judeţului Buzău s-au regăsit în bugetul 
propriu al Judeţului Buzău, adoptat prin hotărâre a deliberativului judeţean şi 

au fost apoi alocate celor patru unităţi de învăţământ preuniversitar special 
din judeţ, prin bugetele proprii ale acestora, aprobate de asemenea prin 

hotărâri ale deliberativului judeţean. 
Resursele bugetului actual al Judeţului Buzău nu permit alocarea de 

fonduri suplimentare pentru majorarea cunatumului lunar al burselor şcolare 
pentru semestrul al II – lea al anului şcolar 2020-2021 destinate 

învăţământului preuniversitar special, faţă de cuantumul minim finanţat din 

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.  

 
 Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 
 

PREŞEDINTE, 

 
         PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
       CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  
               PUBLICĂ LOCALĂ 

          DIRECŢIA ECONOMICĂ 

           NR. 6764/21.04.2021 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea cuantumului 
burselor care se acordă elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ 

preuniversitar special, în semestrul al II - lea al anului 

şcolar 2020-2021 

 

 Prevederile normative generale şi speciale cu privire la regimul acordării 

burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar se regăsesc în conţinutul 
Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare 

şi în dispoziţiile Ordinului nr. 5576/2011 al Ministerului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 
 Astfel, potrivit dispoziţiilor de la art. 82 alin. (1) – (3) din Legea nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
 „Art. 82 (1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de 
merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social. 

    (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 Naţionale. 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. 

...”. 

 Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ 

 „Art. 96 (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate 

juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori 

adjuncţi, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de 
administraţie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de 

părinţi şi cu autorităţile administraţiei publice locale. 

 
 

 

 



 

 

 (2) În unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este 
organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 

... 

 (3) Consiliul de administraţie este organul de conducere al unităţii de 

învăţământ. La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept 
reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ, cu statut de 
observatori. 

 (4) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul unităţii de 

învăţământ. Preşedintele conduce şedinţele consiliului de administraţie şi 

semnează hotărârile adoptate.” 

 La art. 105 alin. (2) lit. d) din că Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare se prevede că: 

  „(2) 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; 

 ...”. 
 
 Criteriie generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul nr. 5576/2011 al Ministerului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevăd la art. 4 şi art. 5 următoarele: 

 „Art. 4 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. 5 Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse 
de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.” 

 La art. 17 alin. (2) teza a doua din Criteriie generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul 

nr. 5576/2011 al Ministerului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu 
modificările şi completările ulterioare se stabileşte că: 

 „De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă 

de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de 
protecţie socială.”  

 iar la art. 20 alin. (1) se stabileşte că: 

 „Art. 20 (1) 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 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele 

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

activităţilor şcolare.”  

 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2020 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 s-a stabilit că: 

 
 



 

 „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.” 

 Totodată, s-a stabilit că: 

 „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.” iar 
 „Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un 

cuantum mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.” 

 La data de 12 martie 2021 a intrat în vigoare Legea nr. 15/2021 a 

bugetului de stat pe anul 2021, act normativ primar prin care s-a reglementat 

finanţarea din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat a 
burselor şcolare pentru învăţământul preuniversitar cu frecvenţă. 

 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 55/2021 s-a 

aprobat bugetul propriu al Judeţului Buzău pentru anul 2021, în care au fost 
incluse şi sumele cu destinaţia de finanţare a burselor şcolare pentru elevii 

beneficiari din învăţământul special din judeţ. 

 Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Buzău nr. 57/2021, 58/2021, 
59/2021 şi 61/2021 au fost aprobate bugetele de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2021 ale celor patru unităţi de învăţământ preuniversitar special din 
judeţ, prin care s-au repartizat sumele destinate acordării şi plăţii burselor 
şcolare pentru elevii beneficiari din învăţământul special. 

 Pentru aceste considerente normative şi de fapt, susţinem proiectul de 
hotărâre în forma prezentată.   
 

 

 

       DIRECTOR EXECUTIV,                                  DIRECTOR EXECUTIV, 
  

            MIRELA OPREA                                            LIVIU-MIHAIL CIOLAN 
 

 
 

 

 


