
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă  

în semestrul I al anului școlar 2021-2022, pentru elevii care frecventează învăţământul special și 
special integrat din Judeţul Alba 

 
 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară” în luna octombrie 2021; 

  Luând în dezbatere referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind stabilirea 
cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă în semestrul I al anului școlar 2021-2022, 
pentru elevii care frecventează  învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba; 
  Având în vedere prevederile : 

- art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 82 alin. 1
1, art. 105 alin. 2 lit. d şi art. 110 alin. 3 din Legea nr.1/2011 a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 
- H.G. nr. 1094/2021 privind 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; 

- Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 
aprobate prin Ordinul nr. 5576/7 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului, cu modificările și completările ulterioare;  

- Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat 
aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5573 din 7 octombrie 

2011; 
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE 
 
  
Art. 1. Se stabilește, pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022, cuantumul bursei de 

performanță, de merit, de studiu și de ajutor social de care beneficiază elevii care frecventează 
învățământul special și special integrat finanțat din bugetul local al Județului Alba, în valoare de 150 lei. 

 Art. 2. Se aprobă, pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022, acordarea unui număr de 135 

burse de ajutor social, 8 burse de merit și a unui număr de 9 burse de studiu pentru elevii care 
frecventează învățământul special și special integrat finanțat din bugetul local al Județului Alba, conform 
anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 Art. 3. Bursele se acordă din bugetul local al Județului Alba din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată destinate finanțării burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special, 
conform prevederilor art. 82 și art. 105 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și din veniturile proprii ale bugetului local al Județului Alba. 

Art. 4. Criteriile specifice de acordare a burselor școlare 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, cu respectarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat aprobate prin Ordinul nr. 5576/7 octombrie 2011 al 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările și completările ulterioare. 
Art.5. Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă îndeplinirea 

condițiilor de acordare a burselor școlare și stabilirea beneficiarilor acestor burse aparține în integralitate 
comisiei de atribuire a burselor constituită la nivelul fiecărei unități de învățământ.  



Art.6.  Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 
Monitorul Oficial Local al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 
comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Alba, Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba, unităţilor de învăţământ menţionate în 
anexa prezentei hotărâri, Direcției juridică și administraţie publică, Direcţiei dezvoltare şi bugete şi 
Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
 
                                                                                               Avizat pentru legalitate 
        PREŞEDINTE,                                            p. SECRETAR GENERAL, 
               Ion  DUMITREL                     DIRECTOR EXECUTIV,       

                                                                                      Liliana NEGRUŢ 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Înregistrat cu nr. 233 
Alba Iulia, 19 octombrie 2021 

 
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 

136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 

182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu 

art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare către următoarele comisii de 
specialitate:  

Comisia de specialitate nr. 1 - Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, 
prognoze şi strategii  

Comisia de specialitate nr. 4 - Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG - uri și 
sport 



Anexa la Proiectul de hotărâre a 

Consiliului Județean Alba nr. 233/19 octombrie 2021       

 
 
 

LISTA 
 privind numărul burselor școlare care se acordă în semestrul I al anului școlar 2021-2022, 

pentru elevii care frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

Unitatea de învățământ Nr. burse de  
ajutor social 

Nr. burse de 
merit 

Nr. burse 
de studiu 

1. Centrul Școlar de Educație Incluzivă 
Alba Iulia 

66  6 

2. Colegiul Național  
„Bethlen Gabor” Aiud 

1 1  

3. Școala Gimnazială  
Axente Sever Aiud 

19   

4. Liceul Tehnologic  
„Timotei Cipariu” Blaj 

28 4 3 

5. Liceul cu Program Sportiv  
„Florin Fleșeriu” Sebeș 

11 3  

6. Liceul  
„Horea, Cloșca și Crișan” Abrud 

7   

7. Școala Gimnazială  
„Singidava” Cugir 

2   

8. Școala Gimnazială Cîmpeni 
1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22767/19 octombrie 2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se 
acordă în semestrul I al anului școlar 2021-2022, pentru elevii care frecventează învăţământul 

special și special integrat din Judeţul Alba 
 
Expunere de motive 

Elevii din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază de burse acordate din sumele defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat, reprezentând o formă de sprijin material, vizând atât protecţia 
socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină având drept 
scop susținerea activității de învăţare de înaltă performanță, precum și scăderea abandonului școlar al 
elevilor și asigurarea accesului egal la educație al tuturor copiilor. 

Potrivit prevederilor art. 82 alin 1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat 
beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor 
social. Conform prevederilor actului normativ menționat mai sus, bursa de ajutor social se poate cumula 
cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. 

Cuantumul minim al unei burse se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului. Cuantumul unei 
burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se 
stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean. 

Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 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, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Cheltuielile cu bursele elevilor se acordă 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, fiind una dintre 
categoriile de cheltuieli susţinute prin finanţarea complementară, potrivit prevederilor art. 105 alin. 2 lit. 
d din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

Descrierea situaţiei actuale 
Consiliul județean are atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean, iar în 

exercitarea acestor atribuții asigură în condițiile legii și potrivit competențelor sale, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația, sănătatea, serviciile sociale a 
persoanelor sau grupurilor aflate în nevoie socială.  

Finanţarea unităţilor de învăţământ special, a claselor de învăţământ special, a elevilor din 
învăţământul special și a liceelor speciale se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene conform art. 110 alin. 3 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Baza legală 
 art. 173 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 art. 82 alin. 1

1, art. 105 alin. 2 lit. d şi art. 110 alin. 3 din Legea nr.1/2011 a educației 
naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 



- H.G. nr. 1094/2021 privind 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; 

- Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 
aprobate prin Ordinul nr. 5576/7 octombrie 2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului, cu modificările și completările ulterioare;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat aprobat 
prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului nr. 5573 din 7 octombrie 2011; 
 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele 
consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost 
iniţiat  proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 233 din 19 octombrie 2021. 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                 APROB, 
JUDEŢUL ALBA                                      PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                         Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL                                                                                      
Nr. 22771/19 octombrie 2021 

 
 
 
 
 

Către 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 

Domnului director executiv Marian Florin AITAI 

 
 Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 

4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea 
analizării şi întocmirii raportului de specialitate,  
 
 

PROIECTUL DE  HOTĂRÂRE 
privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă  

în semestrul I al anului școlar 2021-2022, pentru elevii care frecventează învăţământul special și 
special integrat din Judeţul Alba 

 

 
 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al judeţului Alba până 

în data de 20 octombrie 2021, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei 
„ordinară” care va avea loc în data de  25 octombrie 2021. 

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 233 din 19 octombrie 2021 şi are ataşat următorul 
document: referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a 
numărului burselor școlare care se acordă în semestrul I al anului școlar 2021-2022, pentru elevii care 
frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba. 

 Cu deosebită consideraţiune, 
  
 

p.SECRETAR GENERAL, 
DIRECTOR EXECUTIV 

Liliana NEGRUŢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA          
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE 
Nr. 22797/19 octombrie 2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se 
acordă în semestrul I al anului școlar 2021-2022, pentru elevii care frecventează învăţământul 

special și special integrat din Judeţul Alba 
 

 Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material vizând atât protecția socială cât și 
stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură.  
 Potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) și (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare precum și ale Ordinului Ministerului Educației nr. 5576/2011 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar 
de stat, cu modificările și completările ulterioare, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul 
preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și 
de burse de ajutor social acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 
Cuantumul minim al unei bursei se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului. Cuantumul unei burse şi 
numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean. 

Pentru semestrul I al anul școlar 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 100 lei, conform prevederilor HG nr. 1094/2021 privind 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.  
 Totodată se precizează că autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un 
cuantum mai mare al burselor, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinație în bugetele locale 
ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 
 

 Luând în considerare: 
  prevederile art. 110 alin. 3 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, 
  prevederile HG nr. 1094/2021 privind 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 Ordinului Ministerului Educației nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările 
și completările ulterioare, 

  prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, 
  centralizarea solicitărilor depuse de unitățile de învățământ special și special integrat finanțate 

din bugetul local al Județului Alba, 
 

 se stabilește, pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022, cuantumul bursei de performanță, de 
merit, de studiu și de ajutor social de care beneficiază elevii care frecventează învățământul special și 
special integrat finanțat din bugetul local al Județului Alba, în valoare de 150 lei și se propune acordarea 
unui număr de 135 burse de ajutor social, 8 burse de merit și a unui număr de 9 burse de studiu pentru 
elevii care frecventează învățământul special și special integrat finanțat din bugetul local al Județului 
Alba. 
 Fondurile necesare pentru acordarea burselor de ajutor social și a burselor de merit vor fi 
prevăzute în bugetul local al Județului Alba pe anul 2021 din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată destinate finanțării burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special, potrivit 
prevederilor art. 82 și art. 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și din veniturile proprii ale bugetului local al Județului Alba, iar numărul de burse 
se poate revizui semestrial, în condițiile legii. 



Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor de acordare a burselor și stabilirea beneficiarilor acestor burse aparține în integralitate 
comisiei de atribuire a burselor constituită la nivelul fiecărei unități de învățământ.  
 Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor 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. 
 Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete prezintă spre 
aprobare proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 233 din 19 octombrie 2021. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Marian Florin AITAI 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


