
JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREȘEDINTE 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea burselor de ajutor social elevilor din învățământul special 

pentru anul  școlar 2019 – 2020 
 

Având în vedere: 

-    Referatul de aprobare nr. 20638/ 18.09.2019 prezentat de președintele Consiliului 

Județean Prahova prin care se propune acordarea burselor de ajutor social elevilor din 

învățământul special pentru  anul  școlar  2019 – 2020; 

-    Raportul nr. 20639/ 18.09.2019 al Biroului - Sănătate, Cultură, Învăţământ, Mass- 

media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism  privind  acordarea burselor de ajutor social 

elevilor din învățământul special pentru  anul  școlar  2019 – 2020; 

-    Prevederile art. 82, alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 4 din  OMECTS nr. 5576/2011 privind  aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de  stat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-    Prevederile HGR nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor 

de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020; 
 

 

În temeiul prevederilor art.173, alin (5) lit. a), art.182, alin. (1)  și  alin. (2),  art. 

196, alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. (1) Se acordă pentru anul școlar 2019-2020, elevilor din învățământul 

special care își desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului județean Prahova, burse 

de ajutor social pentru maxim 15% din numărul de elevi care frecventează cursurile 

școlii respective. 
(2)  Procentul  de  beneficiari,  calculat  conform  alin.1,  se  determină  la 

începutul anului școlar și rămâne valabil pe întreaga perioada a acestuia; 

(3) Cuantumul lunar al bursei sociale este de 60 lei. 

Art. 2.   Direcția Economică a Consiliului Județean Prahova și directorii Centrelor 

Școlare de Educație Incluzivă vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri. 

Art. 3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce la cunoştinţă 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 
 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

HERMINA ADI BÎGIU 
 
 
 

Ploiești, 23 septembrie 2019 
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ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

NR. 20638/18.09.2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea burselor de ajutor social elevilor din 

învățământul speciale pentru  anul  școlar  2019 – 2020 

 

 

  În conformitate cu  prevederile art. 82, alin.(1), (2) și (3) din aceeași Lege a 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, elevii care 

frecventează cursurile învățământul preuniversitar de stat, pot beneficia de burse de 

ajutor social în cuantumul stabilit prin hotărâre de Consiliu Județean, din sume  

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

  Potrivit prevederilor art. 4 din Ordinul Ministerului Educației Cercetării,               

nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, 

bursele de ajutor social se acordă elevilor înscriși la cursurile cu frecvență din 

învățământul preuniversitar de stat, ce se încadrează în următoarele categorii: orfani 

sau bolnavi cu diagnostic expres menționate; elevi din mediul rural navetiști, elevi 

proveniți din familii cu situație materială precară. Criteriile specifice de acordare se 

stabilesc la nivelul unităților de școlare cu personalitate juridică, în Consiliile de 

Adminitrație; 

  În subordinea Consiliului Județean Prahova își desfășoară activitatea șase școli 

speciale cu un număr de 726 elevi. 

  Propun ca pentru elevii ce frecventează cursurile învățământului special 

aprobarea acordării burselor de ajutor social pentru anul școlar 2019-2020, așa cum 

reiese din proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării. 

   

Ținând cont de cele precizate și faptul că sunt respectate prevederile legale în 

vigoare, supunem spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

        NR. 20639/ 18.09.2019                                

 

Raport  

la proiectul de hoărâre privind acordarea burselor de ajutor social elevilor din 

învățământul special pentru  anul  școlar  2019 – 2020 

 

   

Conform prevederilor art. 173, alin (5) lit. a) din OUG 57/2019  privind  Codul 

Administrativ, Consiliul Județean  asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile 

legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind 

educația.  

Potrivit  Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, art 82, alin (1), (2) și (3) „Elevii de la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de 

merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social. Cuantumul unei burse acordate 

din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora 

stabilindu-se anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 

judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 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”.  

 Prevederile art. 99, alin (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, care stipulează că finanţarea centrului judeţean 

de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională se asigură de la bugetul consiliului judeţean;  

 Prevederile OMECTS nr. 5576/2011 art. 4, privind acordarea burselor elevilor 

din  învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare și ale 

prevederilor HGR nr. 666/2019 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 elevilor în anul școlar 2019- 2020; 

 Adresa Centrului de Educație Incluzivă nr. 1 Ploiești, Prahova, nr. 

1122/10.09.2019, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu  nr. 20044/11.09.2019 

și a situației prezentă în cele șase școli speciale de la nivelul județului Prahova după 

cum urmează: 

 

 Elevi cu CES  din Centrele Școlare de Educație  Incluzivă  din Județul 

Prahova 

 Numarul elevilor cu CES, înscriși în acest moment în școli (fără elevii de la A 

doua șansă - penitenciar) este: 

- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1, Municipiul Ploiești  - 137; 

- Centrul Școlar de Educație  Incluzivă Nr.2, Municipiul Ploiești  - 130; 

- Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Tîrg - 108;  



    - Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte - 129;  

 - Școala Profesională Specială, Plopeni - 105 

- Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Oraș Breaza - 117                       

 

 Faţă de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

Biroul Sănătate, Cultură, 

Învăţământ, Mass-media, Sport-Tineret, ONGuri, Turism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      


