
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
Nr. 8788/06.06.2022  

  PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 102 
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui  

nr. 36/2022 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente  
semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022  

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 8788/06.06.2022; 
- adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă Negrești nr. 1031/25.05.2022; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean nr. 8791/06.06.2022; 
-  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. 1 și ale art. 4 din Anexa la Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 5870/2021 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.36/2022 privind stabilirea numărului și a cuantumului 
burselor școlare aferente semestrului al II-lea 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 modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.I. - (1) În anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.36/2022 privind 
stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al anului 
școlar 2021-2022, poziția nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
Nr. 
crt. 

Unitate de învățământ Nr. burse de 
merit 

Nr. burse de 
studiu 

Nr. burse de 
ajutor social 

Total 

3 Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Negrești 

 
10 

 
4 

 
88 

 
102 

          (2) Celelalte prevederi ale anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 36/2022 
rămân neschimbate. 

Art.II. – Aducerea la îndeplinirea a prezentului act administrativ revine Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă Negrești. 
 Art.III. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui,  Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă Negrești și se publică pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial 
Local”.                                                               
                                                                                                                             Vaslui,__________ 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, 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre                                Mihaela Dragomir                                                       
      este necesar votul majorității absolute.                                       



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE  
Nr. 8788/06.06.2022 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Vaslui nr. 36/2022 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor 
școlare aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
În ședința din data de 04.03.2022, s-a aprobat Hotărârea Consiliului Județean 

Vaslui nr. 36/2022 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare 
aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2021-2022.  

Prin adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă Negrești nr. 1031/25.05.2022, 
înregistrată la registratura Consiliului Județean Vaslui cu nr. 8252/25.05.2022, se 
comunică faptul că în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022, în această unitate 
de învățământ a venit prin transfer din cadrul învățământului de masă, o elevă care 
beneficia de acordarea bursei de ajutor social conform OME nr. 5870/2021, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Acordarea acestor burse reprezintă o formă de stimulare a elevilor care obțin 
rezultate foarte bune la învățătura, dar si o formă de sprijin material al elevilor 
proveniți din medii dezavantajate socio-economic, în vederea participării acestora la 
educație și a prevenirii abandonului școlar. 

Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de 
studiu/merit/performanţă/ajutor social, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de 
protecţie socială. 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Anexa la Ordinul sus-menționat, 
bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, aprobate cu această destinaţie, prin bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale. Autorităţile administraţiei publice locale pot suplimenta 
cuantumul minim garantat în 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, din bugetele proprii ale acestora. 

Prin adresa nr. 1031/25.05.2022, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești 
solicită suplimentarea cu o bursă a numărului de burse de ajutor social și, în același 
timp, diminuarea cu o bursă a numărului de burse de merit întrucât există un elev care 
nu mai îndeplinește criteriile de acordare a celei din urmă. Așadar, numărul total de 
burse stabilit pentru unitatea de învățământ rămâne neschimbat.  

Astfel, urmare a acestei solicitări, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 
2021-2022, numărul total al burselor acordate la nivel județean a rămas neschimbat, 
dar în structura se prezintă astfel: 

 
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 ”C. 
Pufan” Vaslui 

 
1 

 
4 

 
103 

 
108 

2 Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă ”E. 
Polihroniade” Vaslui 

 
8 

 
15 

 
82 

 
105 

3 Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă 
Negrești 

 
10 

 
4 

 
88 

 
102 



4 Școala Profesională 
Specială ”Sf. Ecaterina” 
Huși 

 
4 

 
- 

 
- 

 
4 

TOTAL 24 23 272 319 
 
II. Impactul socio-economic: Acordarea acestor burse reprezintă o formă de 

stimulare a elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătura, dar și o formă de 
sprijin material al elevilor proveniți din medii dezavantajate socio-economic, în 
vederea participării la educație a acestora si a prevenirii abandonului școlar. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: bugetul alocat Centrului 
Școlar de Educație Incluzivă Negrești este suficient pentru finanțarea numărului de 
burse aprobat.  
     IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea poziției 
nr.3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.36/2022. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Negrești a solicitat prin adresa nr. 
1031/25.05.2022 redistribuirea numărului de burse ce vor fi acordate in semestrul al II-
lea al anului școlar 2021-2022, fără a fi afectat numărul total inițial stabilit pentru 
această unitate de învățământ. 

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 adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general 
al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului -Județul Vaslui în 
vederea exercitării controlului de legalitate și Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
Negrești în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, ulterior comunicării către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu – secțiunea ”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 Consiliului Județean Vaslui nr. 36/2022 privind 
stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea al 
anului școlar 2021-2022, proiect care a fost cu sprijinul Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean. 

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

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Economică 
Nr. 8791/06.06.2022 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Vaslui nr. 36/2022 privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare 
aferente semestrului al II-lea 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 modificările 
și 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 Consiliului Județean Vaslui nr. 36/2022 
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al II-lea 
al anului școlar 2021-2022, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment, și a constatat următoarele:   

a)Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/acordarea de 
burse elevilor din învățământul special, preuniversitar de stat, în semestrul al II-lea al 
anului școlar 2021-2022; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului:  
Bugetul alocat Centrului Școlar de Educație Incluzivă Negrești este suficient pentru 

finanțarea numărului de burse aprobat. 
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.1  si art.4 din Anexa la Ordinul Ministerului Educaţiei, nr. 5870/2021 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanta, de merit, de studiu  şi de ajutor social pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022. 

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

 
 Director executiv, 
 Mircea Țuțuianu 

 
 




