ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor
elevilor școlarizați în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu în anul școlar
2019-2020
Consiliul Județean Gorj,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Direcția Juridică şi Dezvoltarea
Capacității Administrative și Achiziții Publice, Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii
comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Gorj şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu;
- Raportul de avizare al Comisiei buget - finanţe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte;
- Adresa nr. 287/28.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1202 din 28.01.2020,
prin care Centrul Școlar de Educație Incluzivă Tg-Jiu comunică numărul de burse propuse spre
acordare, astfel: 105 burse de ajutor social, 19 de burse de merit și 15 burse de studiu, pentru
anul școlar 2019-2020;
- Adresa nr. 189/20.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 813/20.01.2020, prin
care Centrul Școlar de Educație Incluzivă Tg-Jiu a transmis Nota de fundamentare privind
fondul pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale pentru anul 2020 și estimări pentru
anii 2021-2023;
- Prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Anexa 1a Ordinul Ministrului Educației, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare
a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanță, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar
de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020;
- Prevederile art. 82 alin. (1), alin. (11), alin. (2) și alin. (3) precum și art. 105 alin. (2) din Legea
educației naționale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 49/12.04.2019 pentru aprobarea Regulamentului de
acordare a burselor pentru elevii școlarizați în cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă
Tg-Jiu în anul școlar 2018-2019, precum și a numărului și cuantumului burselor de ajutor
social;
- Prevederile art.173 alin. (1) lit.d) , alin. (5) lit. a), pct.1, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În baza art. 182 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din învățământul special care frecventează
cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, pentru anul școlar 2019-2020, după cum
urmează:
a) 105 burse de ajutor social;
b) 19 burse de merit;
c) 15 burse de studiu.
Art. 2. Cuantumul unei burse acordate elevilor din învățământul special se stabilește la suma
de:
a) bursa de ajutor social: 600 de lei/semestru (100 de lei lunar),
b) bursa de merit: 175 lei /semestru (29,16 lei lunar),
c) bursa de studiu: 150 lei/semestru (25 lei lunar,)
d) bursa de performanță: 200 lei/semestru (33,33 lei lunar).
Art. 3. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor
de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliul de administrație al Centrului Școlar
pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea
efectuării de către elevi a activităților școlare.
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire de conducerea Centrului Școlar
pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu și Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități
publice, proiecte și programe naționale din cadrul Consiliului Județean Gorj.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului Județul Gorj, Inspectoratului
Școlar Județean Gorj, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu, Direcției buget, finanțe,
monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul
Consiliului Județean Gorj.
PREŞEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU
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