
         PROIECT 

 

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 2021 – 2022 

 

 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 

 
 referatul Președintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 1918/01.02.2022; 
 raportul comun al Direcției juridice şi administraţie publică locală şi 

Direcției economice, înregistrat sub nr. 1919/01.02.2022; 
 avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre;  
 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr.   /2022 pentru 

aprobarea bugetului propriu al Judeţului Buzău în anul 2022; 
 prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 5.870/2021 privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor  din 
învăţământul preuniversitar de stat; 

 prevederile Ordinului Ministerului educaţiei şi cercetării  
nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor  de învăţământ preuniversitar; 

 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2021 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 2021-2022; 

 prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 
 

 
 

 
 

 



 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 2021-

2022, după cum urmează: 
a) bursă de performanţă          500,00 lei/lună; 

b) bursă de merit                    200,00 lei/lună; 
c) bursă de studiu                   150,00 lei/lună; 

d) bursă de ajutor social           200,00 lei/lună. 
  

  
 Art. 2. (1) Acordarea şi plata burselor şcolare se fac cu respectarea 

criteriilor generale şi a criteriilor specifice de acordare a burselor de 
performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a burselor 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. 

  (2) Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 

special vor asigura revizuirea propriilor Criterii specifice de acordare a 
burselor şcolare, corespunzător Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor  din învăţământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul 
Ministerului Educaţiei nr. 5.870/2021.  

 Art. 3. Fiecare unitate de învăţământ preuniversitar special va 

asigura constituirea sau reorganizarea, după caz, a Comisiei de atribuire a 
burselor din unitatea respectivă, atât cu privire la atribuţiile comisiei, cât 

şi cu privire la componenţa nominală a acesteia. 

 Art. 4. În procesul de acordare a burselor şcolare, unităţile de 
învăţământ preuniversitar special vor avea în vedere şi Precizările 

Ministerului Educaţiei înregistrate sub nr. DGIP 109/21.01.2022. 

 Art. 5. Liceul tehnologic special pentru copii cu deficienţe auditive 
Buzău, Liceul special pentru deficienţi de vedere Buzău, Centrul şcolar de 

educaţie incluzivă Buzău, Centrul şcolar de educaţie incluzivă Râmnicu-
Sărat şi Direcţia economică din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 



 Art. 6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura 

comunicarea hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Liceului 
tehnologic special pentru copii cu deficienţe auditive Buzău, Liceului special 

pentru deficienţi de vedere Buzău, Centrului şcolar de educaţie incluzivă 

Buzău, Centrului şcolar de educaţie incluzivă Râmnicu-Sărat şi Direcţiei 
economice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, 

precum şi publicarea pe site-l Consiliului Judeţean Buzău. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

 
    AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

   
                           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
Nr. ____ 
BUZĂU, _______________2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
    PREŞEDINTE 

   NR. 1918/01.02.2022 
 
 

REFERAT 

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 2021 – 2022 
 

   

Proiectul de hotărâre este promovat în scopul îndeplinirii atribuţiilor 

deliberativului judeţean cu privire la aprobarea cuantumului şi categoriilor 
de burse scolare acordate din sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, în baza actelor normative generale incidente în domeniul 

educaţiei şi a actelor normative specifice privind bursele şcolare. 
 

Pentru anul bugetar în curs, finanţarea plăţii în cuantumurile minime 
ale burselor şcolare, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului 

de stat, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1094/2021, a fost reglementată 
prin Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022. 
  

 Sumele repartizate Judeţului Buzău cu această destinaţie se vor 
regăsi în bugetul propriu al Judeţului Buzău şi în bugetele celor patru 

unităţi de învăţământ preuniversitar special din judeţ pentru anul financiar 
- bugetar 2022, în componenta de cheltuieli pentru învăţământul special. 

  
 Resursele/veniturile estimate prin proiectul de buget al Judeţului 

Buzău pentru anul 2022 nu permit alocarea de fonduri suplimentare pentru 

majorarea cuantumului lunar al burselor şcolare pentru semestrul al II – 
lea al anului şcolar 2021 – 2022 destinate învăţământului preuniversitar 

special, faţă de cuantumul minim finanţat din sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat. 

 
 Această posibilitate va putea fi abordată şi analizată la o eventuală 

rectificare ulterioară a bugetului judeţului. 
 

 Pentru motivele mai sus arătate, propunem adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

         PETRE-EMANOIL NEAGU 



       CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  
                PUBLICĂ LOCALĂ 
          DIRECŢIA ECONOMICĂ 
           NR. 1919/01.02.2022 
 
           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 2021 – 2022 

 

 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, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2021 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 2021-2022 şi al Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor  din învăţământul preuniversitar 
de stat, aprobate prin Ordinul nr. 5.870/2021 al Ministerului Educaţiei.  

  
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. 

 

 



… .” 

 În acelaşi timp, conform aceleeaşi legi, 

 „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: 

 … 

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

 a) în cazul unităţilor de învăţământ special de nivel gimnazial cu un 

singur rând de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, 
cu următoarea componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 

reprezentanţi ai părinţilor; preşedintele consiliului judeţean/Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant al acestuia; un 

reprezentant al consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti. Directorul este membru de drept al consiliului de administraţie 
din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă. 

Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru 
învăţământul preşcolar şi primar; 

    b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, 

dintre aceştia 4 sunt cadre didactice, preşedintele consiliului 
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant 

al acestuia, 2 reprezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este 

membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor 
didactice din unitatea de învăţământ respectivă; 

    c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, 

dintre aceştia 6 sunt cadre didactice, preşedintele consiliului 
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un reprezentant 

al acestuia, 3 reprezentanţi ai consiliului judeţean/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti şi 3 reprezentanţi ai părinţilor. Directorul este 

membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor 
didactice din unitatea de învăţământ respectivă. 

        (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) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, se prevede că: 

 „Art. 105 

    … 

    (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; 

    … .” 

 Criteriil generale de acordare a burselor elevilor  din învăţământul 

preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul nr. 5.870/2021 al Ministerului 
Educaţiei, prevăd la art. 1 şi 4 următoarele: 

 „Art. 1 Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul 

preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanţă, burse de 
merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, denumite în continuare 

burse.  

 ... 

 Art. 4 Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale 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.” 
 

 Aceleaşi criterii generale prevăd la art. 17 alin. (3) că:  
 „Art. 17 

  ... 
    (3)  Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de 

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

 
 Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2021 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 2021-2022, se stabileşte la alin. 

(2) al art. unic: 
 



 „(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.” 

 
 Totodată, actul normativ prevede că: 

 „(3)  Bursele se asigură din bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale 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.” 

 

 În proiectul de buget propriu al Judeţului Buzău pentru anul financiar 
- bugetar 2022 sunt incluse şi sumele cu destinaţia de finanţare a 

cheltuielilor cu bursele şcolare pentru elevii beneficiari din învăţământul 
preuniversitar special din judeţ. 

 
 În bugetele celor patru unităţi de învăţământ special din judeţ vor fi 

repartizate sumele destinate acordării şi plăţii burselor şcolare pentru 
elevii din învăţământul special. 

 
 Pentru aceste considerente de ordin normativ şi de fapt, susţinem 

proiectul de hotărâre în forma prezentată de iniţiator. 
 

 
 

    DIRECTOR EXECUTIV,               DIRECTOR EXECUTIV,  

 
         MIRELA OPREA                    LIVIU-MIHAIL CIOLAN 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


