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PROIECT 
Nr.49/21.03.2022 

H O T Ă R Â R E  
 

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, pentru semestrul II al anului 
școlar 2021-2022 

 
 
 
 
 Având  în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 3115/21.03.2022 al Președintelui Consiliului 
Județean Olt; 

-   Adresa nr. 738/14.03.2022 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă 
Balș, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 2785/14.03.2022 la care 
este atașată Nota de fundamentare nr. 734/11.03.2022 privind aprobarea 
acordării unui număr de 95 burse de ajutor social pentru semestrul II al 
anului școlar 2021-2022; 

- Hotărârea din data de 28.02.2022 a Consiliului de Administrație al 
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș privind aprobarea burselor 
sociale pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022; 

- Adresa nr. 48/14.03.2022 a Școlii Profesionale Speciale Balș, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 2786/14.03.2022 prin care 
înaintează Nota de fundamentare privind aprobarea acordării unui număr de 
63 burse de ajutor social pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022; 

- Hotărârea nr.08/03.02.2022 a Consiliului de Administrație al Școlii 
Profesionale Speciale Balș privind aprobarea burselor sociale pe semestrul 
II al anului școlar 2021-2022; 

- Prevederile art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr.317/2021 a bugetului de 
stat pe anul 2022; 

-  Prevederile art. 82 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației 
naționale  nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare; 
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    - Prevederile art. 1, art. 3-4, art. 12-14 și art. 18 din Criteriile generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat aprobate 
prin Ordinul ministrului educației nr. 5870/2021, modificat și completat prin 
Ordinul ministrului educației nr. 3073/2022;    
   - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1094/2021 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 2021-2022;  
   - Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 21 din 28.01.2022 cu 
privire la aprobarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 si estimări pe anii 
2023-2025; 
 
    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 95 burse de ajutor 

social, elevilor care frecventează cursurile Centrului Scolar pentru Educatie 
Incluziva Balș, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022. 

(2) Se aprobă acordarea unui număr de 63 burse de ajutor social, 
elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru 
semestrul II al anului școlar 2021-2022. 

(3) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabileste la suma de  
200 lei/elev/lună pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022, în raport de 
integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și specifice de acordare a acestor 
burse. 
         (4) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care 
atestă îndeplinirea condițiilor de acordare a burselor de ajutor social si 
stabilirea listei beneficiarilor acestor burse aparține în integralitate comisiei 
de atribuire a burselor, constituită la nivelul unității de învățământ. 

Art. 2. (1) Bursele de ajutor social se acordă în fiecare an școlar, pe 
perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării 
naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a 
examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii 
practice.  

(2) Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor 
școlare în următoarele situații: 
  a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului 
școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel 
mult 10 absențe nemotivate/semestru;   
   b) absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost 
admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de 
învățământ preuniversitar de stat;   
   c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente 
medicale.   
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Art. 3. Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul local al 
Judetului Olt pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022, din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, prin bugetul unitătii de învățământ. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează 
aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 149/28.10.2021 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 școlar 2021-2022. 

Art. 5.  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, precum și Instituției Prefectului - Județul Olt.   

 
                                   

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE 

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                          AVIZAT                     

                                                                  Secretar General al Județului  
                                                                  Marinela-Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de 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, pentru semestrul II al 
anului școlar 2021-2022 

 
 
 

 Proiectul de hotărâre propune aprobarea acordării, în semestrul II al anului 
școlar 2021-2022, a unor burse de ajutor social elevilor care frecventează cursurile 
unităților de învățământ special din județul Olt, respectiv Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă Balș și Școala Profesională Specială Balș. 

Conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr.317/2021 a bugetului 
de stat pe anul 2022 coroborate cu prevederile art. 82 alin. (1) din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, elevii care 
frecventează învățământul special beneficiază de burse finanțate din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor.  

Potrivit dispozițiilor art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările si completările ulterioare, criteriile generale de acordare a burselor 
se stabilesc de Ministerul Educației și Cercetării, iar criteriile specifice de acordare 
a burselor se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de 
învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării 
de către elevi a activităților școlare.  

Astfel, prin Ordinul ministrului educației nr. 5870/2021, modificat și completat 
prin Ordinul ministrului educației nr. 3073/2022, au fost aprobate Criteriile generale 
de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscrise în 
anexa la ordin. 

Conform prevederilor art. 3 din Criteriile generale de acordare a burselor 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul ministrului 
educației nr. 5870/2021, modificat și completat prin Ordinul ministrului educației    
nr. 3073/2022, bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către 
absolvenții clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare 
a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe 
perioada vacanțelor școlare, cu excepția cazurilor menționate la art. 18. 
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Potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (1) din Criteriile generale aprobate prin 
Ordinul ministrului educației nr. 5870/2021, modificat și completat prin Ordinul 
ministrului educației nr. 3073/2022, bursele de ajutor social se acordă elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor 
școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se 
încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații: 

a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe 
membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din 
salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru 
de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de 
membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. 
Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii 
cererii; 

b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și elevi 
abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, 
respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind 
condiționată de venitul net lunar al familiei; 

c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau 
afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform 
Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și 
persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor 
biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a 
modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:   

   I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;   
   II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;   
   III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;   
   IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;   
   V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;   
   VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;   
   VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;   
   VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență 

renală cronică (IRC), indiferent de cauză;   
   IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare 

mișcării;   
   X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;   
   XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și 

metastazele);   
   XII. boli genetice;   
   XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;   
   XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, 

cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau 
servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care 
se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în 
considerare; 

d) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu 
au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, 
acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei.   
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Conform prevederilor art. 15 din Criteriile generale de acordare a burselor 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul ministrului 
educației nr. 5870/2021, modificat și completat prin Ordinul ministrului educației                   
nr. 3073/2022, pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau 
părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia 
de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care 
dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile 
lucrătoare ale fiecărui semestru. 

Potrivit prevederilor art. 18 din Criteriile generale aprobate prin Ordinul 
ministrului educației nr. 5870/2021, bursele de ajutor social se acordă și pe 
perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 13, în următoarele situații:   

   a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului 
școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult  
10 absențe nemotivate/semestru;   

   b) absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși 
în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ 
preuniversitar de stat;   

   c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente 
medicale. 

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (11) din Legea educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, cuantumul minim al bursei de 
performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se 
stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.  

Conform prevederilor alin. (2) lit. d) a articolului unic din Hotărârea 
Guvernului nr. 1094/2021 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 2021-2022, în 
semestrul II al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al bursei de ajutor social, 
de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, 
este de 200 lei.  

   Potrivit dispozițiilor alin. (3) și (4) ale articolului unic din același act 
normativ, bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-
teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume 
defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat 
cu această destinație.   

Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum 
mai mare al burselor, cu încadrare în sumele aprobate cu această destinație în 
bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt  
nr. 149/28.10.2021 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 școlar 2021-2022, au fost acordate 
pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022 burse sociale în cuantum de 100 
lei/elev/lună după cum urmează: 

- 9 burse de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă Balș; 

- 39 burse de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii 
Profesionale Speciale Balș. 
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Potrivit dispozițiilor art. 13 din Criteriile generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul ministrului 
educației nr. 5870/2021, modificat și completat prin Ordinul ministrului educației    
nr. 3073/2022, lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social obținute în 
baza prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) -d) este revizuită semestrial, după cum 
urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale din semestrul I acei elevi 
care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute de art. 14 alin. (1) lit. a)-d), prin 
raportare la venitul minim net în vigoare la data depunerii solicitării. Elevii care 
acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social 
pentru luna respectivă. 

Având în vedere prevederile legale anterior invocate, cu adresa           
nr.48/14.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 2786/14.03.2022, 
Școala Profesională Specială Balș a comunicat Nota de fundamentare privind 
aprobarea acordării unui număr de 63 burse de ajutor social pentru semestrul II al 
anului școlar 2021-2022 și Hotărârea nr. 08/03.02.2022 a Consiliului de 
Administrație al acestei unități de învățământ, prin care s-a aprobat, pentru 
semestrul II al anului școlar 2021 – 2022, acordarea bursei de ajutor social unui 
număr de 63 elevi. 

Totodată, cu adresa nr.738/14.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.2785/14.03.2022, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș a comunicat 
Nota de fundamentare nr.734/14.03.2022 privind aprobarea acordării unui număr 
de 95 burse de ajutor social pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 și 
Hotărârea din data de 28.02.2022 a Consiliului de Administrație al acestei unități de 
învățământ, prin care s-a aprobat, pentru semestrul II al anului școlar 2021 - 2022, 
acordarea bursei de ajutor social unui număr de 95 elevi.  

Față de cele prezentate prin proiectul de hotărâre se propune: 
- aprobarea acordării unui număr de 95 burse de ajutor social, elevilor care 

frecventează cursurile Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Balș, pentru 
semestrul II al anului școlar 2021-2022; 

- aprobarea acordării unui număr de 63 burse de ajutor social, elevilor care 
frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru semestrul II școlar 
2021-2022; 

- stabilirea cuantumului unei burse de ajutor social la suma de 200 
lei/elev/lună pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022, în raport de 
integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și specifice de acordare a acestor burse; 

- responsabilitatea primirii cererilor și a verificării documentelor în vederea 
îndeplinirii condițiilor de acordare a burselor de ajutor social revine în integralitate 
școlii prin comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ; 

- bursele de ajutor social se acordă în fiecare an școlar, pe perioada 
cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de 
către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 

- bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare în 
următoarele situații:   

   a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului 
şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au acumulat cel mult  
10 absenţe nemotivate/semestru;   
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   b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi 
în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ 
preuniversitar de stat;   

   c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente 
medicale.   

- bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul local al Judetului Olt 
pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022, din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, 
prin bugetul unitătii de învățământ; 

- încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 149/28.10.2021 
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 școlar 2021-2022. 

 Precizez că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale și propun 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 
                      

 
INIŢIATOR 

PREŞEDINTELE 
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

        Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                                     
Direcția Economică, Buget - Finanțe                                                APROB               
Serviciul Buget, Impozite și Taxe                                                 PREŞEDINTE     
Nr. 3117/21.03.2022                                                                    Marius OPRESCU  
  
 
 
 
                                                                                                       AVIZAT   
                                                                                                    VICEPREŞEDINTE 
                                                                                                    Ionuț-Cătălin IVAN                  

  
 
 
 

R A P O R T 
la Proiectul de 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, pentru semestrul II al 
anului școlar 2021-2022 

 
  
 În Referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre se explică modul de 
fundamentare care a impus inițierea acestui proiect de hotărâre. 
 Conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr.317/2021 a bugetului 
de stat pe anul 2022 coroborate cu prevederile art. 82 alin. (1) din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, elevii care 
frecventează învățământul special beneficiază de burse finanțate din sumele 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor. 

Potrivit dispozițiilor art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările si completările ulterioare, criteriile generale de acordare a burselor 
se stabilesc de Ministerul Educației și Cercetării, iar criteriile specifice de acordare a 
burselor se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, 
în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi 
a activităților școlare.  

Astfel, prin Ordinul ministrului educației nr. 5870/2021, modificat și completat 
prin Ordinul ministrului educației nr. 3073/2022, au fost aprobate Criteriile generale 
de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscrise în 
anexa la ordin. 

Conform prevederilor art. 3 din Criteriile generale de acordare a burselor 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul ministrului 
educației nr. 5870/2021, modificat și completat prin Ordinul ministrului educației    
nr. 3073/2022, bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către 
absolvenții clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare 
a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe 
perioada vacanțelor școlare, cu excepția cazurilor menționate la art. 18. 
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Potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (1) din Criteriile generale aprobate prin Ordinul 
ministrului educației nr. 5870/2021, modificat și completat prin Ordinul ministrului 
educației nr. 3073/2022, bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la 
domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel 
puțin una dintre următoarele situații: 

a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe 
membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din 
salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru 
de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de 
membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. 
Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii 
cererii; 

b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și elevi 
abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, 
respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind 
condiționată de venitul net lunar al familiei; 

c) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau 
afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform 
Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și 
persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor 
biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a 
modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:   

   I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;   
   II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;   
   III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;   
   IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;   
   V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;   
   VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;   
   VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;   
   VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență 

renală cronică (IRC), indiferent de cauză;   
   IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare 

mișcării;   
   X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;   
   XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și 

metastazele);   
   XII. boli genetice;   
   XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;   
   XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, 

cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau 
servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care 
se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în 
considerare; 

d) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu 
au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, 
acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei.   
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Conform prevederilor art. 15 din Criteriile generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul ministrului 
educației nr. 5870/2021, modificat și completat prin Ordinul ministrului educației                   
nr. 3073/2022, pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau 
părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia 
de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care 
dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile 
lucrătoare ale fiecărui semestru. 

Potrivit prevederilor art. 18 din Criteriile generale aprobate prin Ordinul 
ministrului educației nr. 5870/2021, bursele de ajutor social se acordă și pe 
perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 13, în următoarele situații:   

   a) elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului 
școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult  
10 absențe nemotivate/semestru;   

   b) absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși 
în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ 
preuniversitar de stat;   

   c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente 
medicale. 

În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (11) din Legea educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, cuantumul minim al bursei de 
performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se 
stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.  

Conform prevederilor alin. (2) lit. d) a articolului unic din Hotărârea Guvernului 
nr. 1094/2021 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 2021-2022, în semestrul II al anului 
școlar 2021-2022, cuantumul minim al bursei de ajutor social, de care pot beneficia 
elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este de 200 lei.  

   Potrivit dispozițiilor alin. (3) și (4) ale articolului unic din același act normativ, 
bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care 
aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație.   

Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum 
mai mare al burselor, cu încadrare în sumele aprobate cu această destinație în 
bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 

În conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Olt  
nr. 149/28.10.2021 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 școlar 2021-2022, au fost acordate pentru 
semestrul I al anului școlar 2021-2022 burse sociale în cuantum de 100 lei/elev/lună 
după cum urmează: 

- 9 burse de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă Balș; 

- 39 burse de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Școlii 
Profesionale Speciale Balș. 
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Potrivit dispozițiilor art. 13 din Criteriile generale de acordare a burselor 
elevilor din învățământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul ministrului 
educației nr. 5870/2021, modificat și completat prin Ordinul ministrului educației    
nr. 3073/2022, lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social obținute în 
baza prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) -d) este revizuită semestrial, după cum 
urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale din semestrul I acei elevi 
care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute de art. 14 alin. (1) lit. a)-d), prin 
raportare la venitul minim net în vigoare la data depunerii solicitării. Elevii care 
acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social 
pentru luna respectivă. 

Având în vedere prevederile legale anterior invocate, cu adresa           
nr.48/14.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 2786/14.03.2022, 
Școala Profesională Specială Balș a comunicat Nota de fundamentare privind 
aprobarea acordării unui număr de 63 burse de ajutor social pentru semestrul II al 
anului școlar 2021-2022 și Hotărârea nr. 08/03.02.2022 a Consiliului de 
Administrație al acestei unități de învățământ, prin care s-a aprobat, pentru 
semestrul II al anului școlar 2021 – 2022, acordarea bursei de ajutor social unui 
număr de 63 elevi. 

Totodată, cu adresa nr.738/14.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.2785/14.03.2022, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș a comunicat 
Nota de fundamentare nr.734/14.03.2022 privind aprobarea acordării unui număr de 
95 burse de ajutor social pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022 și Hotărârea 
din data de 28.02.2022 a Consiliului de Administrație al acestei unități de 
învățământ, prin care s-a aprobat, pentru semestrul II al anului școlar 2021 - 2022, 
acordarea bursei de ajutor social unui număr de 95 elevi.  

Față de cele prezentate a fost inițiat proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile 
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Balș si ale Școlii Profesionale Speciale 
Balș, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022, prin care se propune: 

- aprobarea acordării unui număr de 95 burse de ajutor social, elevilor care 
frecventează cursurile Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Balș, pentru 
semestrul II al anului școlar 2021-2022; 

- aprobarea acordării unui număr de 63 burse de ajutor social, elevilor care 
frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale Balș, pentru semestrul II școlar 
2021-2022; 

- stabilirea cuantumului unei burse de ajutor social la suma de 200 
lei/elev/lună pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022, în raport de 
integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și specifice de acordare a acestor burse; 

- responsabilitatea primirii cererilor și a verificării documentelor în vederea 
îndeplinirii condițiilor de acordare a burselor de ajutor social revine în integralitate 
școlii prin comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ; 

- bursele de ajutor social se acordă în fiecare an școlar, pe perioada 
cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de 
către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de 
certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 

- bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare în 
următoarele situații:   
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   a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului 
şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au acumulat cel mult  
10 absenţe nemotivate/semestru;   

   b) absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi 
în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ 
preuniversitar de stat;   

   c) elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente 
medicale.   

- bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul local al Judetului Olt 
pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022, din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, 
prin bugetul unitătii de învățământ; 

- încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 149/28.10.2021 
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 școlar 2021-2022. 

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale și se propune aprobarea 
acestuia în forma prezentată.    
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