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H O T Ă R Â R E 

privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean  

Prahova nr.10/10.01.2013 privind acordarea burselor de ajutor social  

elevilor din învăţământul special 

 

 

Având în vedere : 

 

Expunerea de motive a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Toader 

Bogdan Andrei şi a domnului consilier judeţean, Niţă Cătălin Răzvan, precum şi 

Raportul  nr.19602/21.10.2015 al Compartimentului Sănătate, Cultură, Învăţământ, 

Mass-media, Sport-Tineret, ONG-uri prin care se propune modificarea  Hotărârii 

Consiliului Judeţean Prahova nr.10/10.01.2013 privind acordarea burselor de ajutor 

social elevilor din învăţământul special;   

          - prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, art. 82, alin.(1) şi (2) privind 

acordarea de burse elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar 

de stat;  

- prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

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

învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
 

Art.I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.10/10.01.2013 

privind acordarea burselor de ajutor social elevilor din învăţământul special, care îşi 

desfăşoară activitatea în şcolile speciale aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Prahova, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„Art.1 (1) Se acordă, începând cu 1 octombrie 2015, elevilor din învăţământul 

special, care îşi desfăşoară activitatea în şcolile speciale aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Prahova, burse de ajutor social pentru maxim 15% din numărul de 

elevi care frecventează cursurile şcolii respective. 

 (2) Procentul de beneficiari, calculat conform alin.1, se determină în 

funcţie de numărul de elevi de la începutul fiecărui an şcolar şi rămâne valabil pe 

întreaga perioadă a acestuia. 

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

   

 



 

(4) Cuantumul prevăzut la alin.3 va fi reanalizat în raport de sumele ce vor 

putea fi asigurate prin bugetul pe anul 2016.” 

 

Art.II. Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 

Judeţean Prahova nr.10/10.01.2013. 

 

  Art.III. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va aduce la 

cunoştinţă prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

                                             Mircea Cosma        

 

                                                                                

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                        SECRETAR  

                                                                                                       Mihail Pavel 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean  

Prahova nr.10/10.01.2013 privind acordarea  

burselor de ajutor social elevilor din învăţământul special 

 

  

           În conformitate cu prevederile art. 82, alin (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale, elevii ce frecventează cursurile învăţământului preuniversitar de 

stat, pot beneficia de burse de ajutor social din sume defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, al căror număr si cuantum se stabileşte anual prin hotărâre de consiliu 

judeţean. 

 Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi 

Sportului nr.5576/2011, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea 

criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, bursele de ajutor social se acorda elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din 

învăţământul preuniversitar de stat ce se încadrează în următoarele categorii : orfani sau 

bolnavi cu diagnostice expres menţionate; elevi din mediul rural navetişti; elevi 

proveniţi din familii cu situaţie materială precară. Criteriile specifice de acordare se 

stabilesc la nivelul unităţilor şcolare cu personalitate juridică, în Consiliile de 

administraţie. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.10/10.01.2013 s-a stabilit 

acordarea burselor de ajutor social în cuantum de 30 de lei, unui număr de elevi 

echivalent cu aplicarea procentului de 10% la numărul de elevi care frecventează 

cursurile şcolilor speciale, stabilit la începutul fiecărui an şcolar. 

 În contextul socio-economic actual şi ca urmare a solicitărilor de modificare a 

numărului şi cuantumului burselor de ajutor social, primite din partea unităţilor de 

învăţământ special, propunem modificarea cuantumului burselor de ajutor social la 60 

lei şi a numărului de burse sociale prin aplicarea unui procent de 15%  la numărul de 

elevi înscrişi în învăţământul special la începutul anului şcolar 2015-2016. 

Având în vedere cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind  

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.10/10.01.2013 privind acordarea 

burselor de ajutor social elevilor din învăţământul special. 

 

 

VICEPREŞEDINTE,     CONSILIER JUDEŢEAN 

        Bogdan Andrei Toader          Niţă Cătălin Răzvan 

          
          

          



 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA 

Compartimentul Sănătate, Cultură, Învăţământ, 

Mass-media, Sport Tineret, ONG-uri 

Nr. ______ din _________ 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean  

Prahova nr.10/10.01.2013 privind acordarea  

burselor de ajutor social elevilor din învăţământul special 

 
 

 

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, art.82, alin.(1) şi (2), ale 

Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5576/2011 

privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat, se pot acorda burse sociale din sume defalcate din unele venituri 

ale bugetului de stat; 

- solicitările primite din partea unităţilor de învăţământ special privind 

modificarea numărului şi cuantumului burselor sociale 

 

s-a propus modificarea numărului de burse sociale prin aplicarea unui procent de 15%  

la numărul de elevi înscrişi în învăţământul special la începutul anului şcolar 2015-2016 

şi modificarea cuantumului burselor de ajutor social, la 60 lei. 

 

 La nivelul judeţului Prahova funcţionează 6 şcoli speciale : 

 Şcoala Gimnazială Specială nr.1, Municipiul Ploieşti, cu 174 elevi; 

 Şcoala Gimnazială Specială nr.2, Municipiul Ploieşti, cu 151 elevi; 

 Şcoala Profesională Specială, Oraşul Breaza, cu 148 elevi; 

 Şcoala Profesională Specială, Oraşul Plopeni, cu 82 elevi; 

 Şcoala Gimnazială Specială , Oraşul Vălenii de Munte, cu 115 elevi; 

 Şcoala Gimnazială Specială , Comuna Filipeştii de Târg, cu 102 elevi. 

 

Pentru elevii din învăţământul special, care îşi desfăşoară activitatea în şcolile 

speciale sus menţionate, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova, cuantumul 

unei burse şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului judeţean, aşa 

cum prevede  art. 82, alin (2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale. 

  Analizând proiectul de hotărâre, se consideră că acesta îndeplineşte 

condiţiile prevăzute de lege. 

 

 
         COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE, CULTURĂ, 

                            ÎNVĂŢĂMÂNT, MASS-MEDIA, SPORT-TINERET, ONG-uri 

 

                                        Oana Ungureanu 


