HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care
frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș și
ale Școlii Profesionale Speciale Balș, pe anul 2021

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 3383/05.04.2021 al Președintelui Consiliului
Județean Olt;
- Raportul nr. 3387/05.04.2021 al Direcției Economice, Buget - Finanțe;
- Avizul nr.3522/08.04.2021 al Comisiei pentru Studii Economico Sociale, Buget - Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului
Public și Privat al Județului;
- Avizul nr.3524/08.04.2021 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ,
Activitate Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte;
- Avizul nr.3525/08.04.2021 al Comisiei pentru Administrație Publică,
Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații
cu Cetățenii;
- Adresa nr. 408/16.03.2021 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
Balș, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 2642/16.03.2021;
- Hotărârea nr.12/15.03.2021 a Consiliului de Administrație al Centrului
Școlar pentru Educație Incluzivă Balș privind aprobarea burselor sociale
pentru anul școlar 2020-2021;
- Adresa nr. 234/15.03.2021 a Școlii Profesionale Speciale Balș,
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 2643/16.03.2021;
- Hotărârea nr.135/15.03.2021 a Consiliului de Administrație al Școlii
Profesionale Speciale Balș privind aprobarea burselor sociale pe an școlar
2020-2021;
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- Prevederile art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr.15/2021 a bugetului de
stat pe anul 2021;
- Prevederile art. 82 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art. 1, art. 3-4, art. 12 alin. (2), art. 13, art. 17 și art. 19 din
Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării,
tineretului si sportului nr. 5576/2011, cu modificările si completările
ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1064/2020 pentru aprobarea
cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de
ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu
frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 54 din 09.04.2021 cu
privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2021 si estimări pe anii
2022-2024;
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182
alin. (1) și alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1)
lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea unui număr de 10 burse de ajutor
social, elevilor care frecventează cursurile Centrului Scolar pentru Educatie
Incluziva Balș, pe anul 2021.
(2) Se aprobă acordarea unui număr de 35 burse de ajutor social,
elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale Balș, pe
anul 2021.
(3) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabileste la suma de
100 lei/elev/lună, în raport de integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și
specifice de acordare a acestor burse.
(4) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care
atestă indeplinirea conditiilor de acordare a burselor de ajutor social si
stabilirea listei beneficiarilor acestor burse apartine în integralitate comisiei
de atribuire a burselor, constituită la nivelul unitătii de invătămant.
Art. 2. Bursele de ajutor social se acordă pe perioada cursurilor
școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat,
examenului de certificare a calificării profesionale, pe perioada pregătirii
practice, precum și pe perioada vacanțelor școlare categoriilor de elevi care
se încadrează în situațiile prevăzute de art.19 din Criteriile generale de
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acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate
prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului
nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul local al
Judetului Olt pentru anul 2021, din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor,
prin bugetul unitătii de învățământ.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Olt, Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă Balș, Școlii Profesionale Speciale Balș, Administrației Județene a
Finanțelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui
Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului - Județul Olt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează,
Secretar General al Județului
Marinela-Elena ILIE

SLATINA, 09.04.2021
Nr.59
(2ex.)
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 voturi „pentru”.
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