
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
Nr. 675/14.01.2022 
 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4 
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 164/2021 privind stabilirea 

numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 
 

Având în vedere: 
     - referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 675/14.01.2022; 
     - adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă ” Constantin Pufan” Vaslui nr. 02/03.01.2022; 
     - raportul Direcției Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui                                
nr. 676/14.01.2022; 
     -  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de disciplină, 
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru strategii, prognoze şi 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană; Comisia pentru 
protecția socială, protecție copii, învăţământ, sănătate și famile, cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile:  
    - art. 82 alin. (1) și (2) și ale art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 
    - art. 3, art. 4 și ale art. 19 din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 
    - Hotărârii Guvernului nr. 1094/2021 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; 
    - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
   -  Hotărârii Consiliului Judetean Vaslui nr. 164/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului 
burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022; 
         în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare; 
 Consiliul Județean Vaslui 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.I. - Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 164/2021 privind stabilirea numărului 
și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 se modifică și se 
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 164/2021 privind 
stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 
rămân neschimbate. 

Art.III. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
”Constantin Pufan” Vaslui. 
 Art.IV. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, Centrului Școlar de Educație 
Incluzivă ” Constantin Pufan” Vaslui și se publică pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.                                                                                                                                                                                   
                                                                                            
                                                                                                                Vaslui,          ianuarie 2022 
            PREŞEDINTE, 
                   Dumitru Buzatu               
                                                                                      Avizează pentru legalitate, 

                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                Diana-Elena Ursulescu 

           
               DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

                                                                       Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                                  şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
                                                                                         Director executiv, 
                                                                                       Mihaela Dragomir 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
      este necesar votul majorității absolute.                                       

http://www.cjvs.eu/


                       
 
                                                                                                                   Anexa 

la Hotărârea nr. ____ /2022 
 
 
 
 
 
 

 Numărul și tipul burselor școlare ce se vor acorda lunar în 
semestrul I al anului școlar 2021-2022 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt 

Unitate de învățământ Nr. burse 
de merit 

Nr. burse 
de studiu 

Nr. burse de 
ajutor social 

Total 

1 Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă” Constantin 
Pufan” Vaslui 

 
0 

 
0 

 
85 

 
85 

2 Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă”Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui 

 
17 

 
6 

 
59 

 
82 

3 Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Negrești 

 
12 

 
0 

 
31 

 
43 

4 Școala Profesională Specială 
”Sfânta Ecaterina” Huși 

 
19 

 
0 

 
0 

 
19 

TOTAL 48 6 175 229 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREȘEDINTE  
Nr. 675/14.01.2022 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 164/2021 privind 

stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I  
al anului școlar 2021-2022 

 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
 
În ședința ordinară din luna octombrie 2021, Consiliul Județean Vaslui a adoptat  

Hotărârea nr. 164/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare 
aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022. 

Prin adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă ” Constantin Pufan” Vaslui nr. 
02/03.01.2022, se aduce la cunoștința instituției noastre faptul că, după începerea  
semestrului I al anului școlar 2021-2022, în cadrul acestui centru au mai fost înscriși, 5 
elevi, care întrunesc condițiile de acordare a bursei de ajutor social în conformitate cu 
prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5576/2011.  

În conformitate cu prevederile art. 3 alin (1) și (2) ale ordinului sus-menționat, 
bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care 
aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în limita fondurilor aprobate cu 
această destinație. De asemenea, la art.4 este menționat faptul că numărul acestora 
se stabilește prin hotărâre a consiliului județean. 

Prin acest proiect de hotărâre se propune modificarea anexei la Hotărârea nr. 
164/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente 
semestrului I al anului școlar 2021-2022, în sesnsul suplimentării cu 5 a numărului 
burselor de ajutor social aprobat anterior pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă 
”Constantin Pufan” Vaslui, conform tabelului de mai jos: 

 
Nr. 
crt 

Unitate de învățământ Nr. burse 
de merit 

Nr. burse 
de studiu 

Nr. burse de 
ajutor social 

Total 

1 Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă” Constantin 
Pufan” Vaslui 

 
0 

 
0 

 
85 

 
85 

2 Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă”Elisabeta 
Polihroniade” Vaslui 

 
17 

 
6 

 
59 

 
82 

3 Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Negrești 

 
12 

 
0 

 
31 

 
43 

4 Școala Profesională Specială 
”Sfânta Ecaterina” Huși 

 
19 

 
0 

 
0 

 
19 

TOTAL 48 6 175 229 
 
 
II. Impactul socio-economic: Acordarea acestor burse reprezintă o formă de 

sprijin, vizând atât protecția socială, cât şi stimularea elevilor, înscriși în învățământul 
special, care obțin rezultate foarte bune la învățătură şi disciplină. 
 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: Corespunzător lunilor 
noiembrie si decembrie ale anului 2021, impactul asupra bugetului este de 5000 lei, 
suma ce va fi prevăzută în bugetul local al Județului Vaslui pe anul 2022.  

  



     IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: Prin acest proiect de 
hotărâre se modifică și se înlocuiește anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr. 164/2021 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente 
semestrului I al anului școlar 2021-2022 . 
 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” Vaslui nr. 02/03.01.2022. 

 
VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 

în cauză: nu este cazul. 
 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale şi 

funcționale preconizate:  După adoptarea hotărârii în cauză, aceasta va fi comunicată 
prin intermediul secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, către 
Instituția Prefectului -Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și 
Centrului Școlar de Educație Incluzivă ” Constantin Pufan” Vaslui în vederea aducerii la 
îndeplinire. 

Ulterior comunicării către Instituția Prefectului -Județul Vaslui, hotărârea va fi 
publicată pe site-ul www.cjvs.eu si in Monitorul Oficial Local . 

 
VIII. Concluzii, constatări şi propuneri: Ținând cont de argumentele prezentate 

mai sus, apreciem ca necesară şi oportună inițierea proiectului de hotărâre pentru 
modificarea anexei la Hotărârea nr. 164/2021 privind stabilirea numărului și a 
cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022, proiect 
care a fost elaborat cu sprijinul Direcției economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 

Pentru aceste considerente, propunem analiza proiectului de hotărâre anexat, 
în vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean 
Vaslui. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică 
Nr. 676/14.01.2022 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 164/2021 privind 

stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 
2021-2022 

 
 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare,  Direcția Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, a analizat Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 164/2021 privind stabilirea numărului și a 
cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022, în raport cu 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele: 
  

a)Domeniul reglementat: acordarea de burse elevilor din învățământul special, 
preuniversitar de stat, în semestrul I al anului școlar 2021-2022; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului:  
Corespunzator lunilor noiembrie si decembrie ale anului 2021, impactul asupra 

bugetului este de 5000 lei, suma ce va fi prevăzută in bugetul local al Județului Vaslui pe 
anul 2022.  

c)Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun 
în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv:  
 art. 82 alin. (1) și (2) și ale art. 105 alin.(2), lit. d) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 art. 3, art. 4 și art. 19 din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Hotărârii Guvernului nr. 1094/2021 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; 
 

Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem analiza şi supunerea spre 
dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre. 

 
 
 

 Director executiv, 
 Mircea Țuțuianu 
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Ciitre, 

Consiliul Judetean Vaslui 

Prin prezenta va rugam ;;a ne sup[imcntati numarul de hurs-:. ca urmare a inscrîeriî 

unor elevi în timpui anului sco!ar. Avand în vcdcre faptul ca devii Jin invatamantul special 

sunt evatuati si oricnta(i scolar pe !oala duram anu.lui scolar. fren,:nt apar modiflcari la 

nurnarul de elevi inscrisi care: hendidazJ de burse. 

Drept urmare la momentu! actual solicitam un num;ir suplimentar de 5 de BURSE DE 

AJUTOR SOCIAL COPT! ORfANI S.-\U BOLN \ VI. 

I>irector, 
Prof. .S'Ol.OMON.M 1RG)J RETA 
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Asi.ţf('llf social, 
BOBOC OANA SIIHONA 


