
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferință,  în 

data de 25 octombrie 2021; 

Luând în dezbatere: 

- 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;  

 - 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; 

- raportul de specialitate nr. 22797/19 octombrie 2021 al Direcţiei dezvoltare şi bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii. 

  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 ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/7 

octombrie 2011, 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 
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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. 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 254 

Alba Iulia, 25 octombrie 2021 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 

139 alin. 5 lit. c şi art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu un număr de 28 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 32                                              Număr consilieri judeţeni prezenţi: 27 

Număr voturi împotrivă: 0                        Abţineri de la vot: 0 
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