
R O M Â N I A        
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea numărului de burse școlare  și a cuantumului burselor 

pentru elevii din unitățile de învățământul preuniversitar special de stat din 
județul Prahova pentru anul 2023 

 
 Având în vedere:  
 - Referatul de aprobare nr. 1036/12 ian. 2023 al  președintelui  Consiliului 
Județean Prahova  prin care se propune aprobarea numărului de burse școlare  și a 
cuantumului bursei pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar special de 
stat din județul Prahova pentru  anul  2023; 
  - Raportul nr. 1039/12 ian 2023 al Biroului - Sănătate, Cultură, Învățământ, 
Mass-media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism  prin care se propune aprobarea 
numărului de burse școlare și a cuantumului bursei pentru elevii din unitățile de 
învățământ preuniversitar special de stat din județul Prahova pentru  anul  2023; 

-  Prevederile art. 82 alin (1), (1^1), (2), art. 105 alin. (2),  lit. d) ale Legii nr. 
1/2011  Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului 
minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru 
elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-
2023, și pentru stabilirea termenelor de plată a acestora;  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. d), alin.(5), lit. a) art. 182 alin. (1) și 
(2) și art. 196 alin (1)  lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
  Art. 1 Se aprobă cuantumul lunar al burselor elevilor din unitățile de 
învățământ preuniversitar special de stat din județul Prahova pentru  anul  2023 după 
cum urmează: 

• 350 lei, pentru bursa de merit; 
• 300 lei, pentru bursa de studiu; 
• 350 lei, pentru bursa de ajutor social. 

  Art. 2  În anul 2023  se acordă elevilor din unitățile de învățământ special de 
stat din județul Prahova un număr de 608  burse, repartizate astfel: 

• 12 burse de merit, repartizate astfel: 
 - 2 burse de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Municipiul 
Ploiești; 
 - 1 bursă de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, Municipiul 
Ploiești; 
 - 2 burse de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Oraș Vălenii de 
Munte; 
 - 1 bursă de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă,  Oraș Breaza; 
 - 1  bursă de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Comuna Filipeștii de 
Târg; 



 - 5 burse de merit -  Școala Profesională Specială Oraș Plopeni. 
 

• 33 burse de studiu, repartizate astfel: 
- 7  burse de studiu - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Municipiul 

Ploiești; -  8 burse de studiu - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, Municipiul 
Ploiești; 

- 15  burse de studiu - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Oraș Vălenii de 
Munte 

- 3  burse de studiu - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Comuna Filipeștii 
de Târg;   

●  563 burse de ajutor social, repartizate astfel: 
- 114 burse de ajutor social -  Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, 

Municipiul Ploiești; 
- 135 burse de ajutor social - Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, 

Municipiul Ploiești; 
- 120 burse de ajutor social - Centrului Școlar de Educație Incluzivă Oraș Vălenii 

de Munte; 
- 73 burse de ajutor social  - Centrului Școlar de Educație Incluzivă Oraș 

Breaza; 
- 112 burse de ajutor social - Centrului Școlar de Educație Incluzivă Comuna     

Filipeștii de Târg; 
- 9 burse de ajutor social – Școala profesională specială, Oraș Plopeni. 

  Art. 3 Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Prahova și directorii Centrelor  Școlare  de Educație  Incluzivă  din Județul  
Prahova, respectiv al școlii profesionale speciale, oraș Plopeni, vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
  Art. 4 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce la 
cunoștință prezenta hotărâre persoanelor interesate.  

 
                                        

PREȘEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 
 

 
 

           CONTRASEMNEAZĂ: 
              SECRETAR GENERAL, 

               Hermina Adi Bîgiu 
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ROMÂNIA  

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PREȘEDINTE 

NR.1036/12.01.2023                        

 

REFERAT DE APROBARE 

                                     

la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea numărului de burse școlare  și a 

cuantumului burselor pentru elevii din unitățile de învățământul preuniversitar 

special de stat din județul Prahova pentru anul 2023 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 82, alin (1), (1^1),(2), art. 105, alin.(2),  lit. 

d) ale Legii nr.1/2011 – Legea educației naționale cu modificările și completările 

ulterioare, elevii care frecventează cursurile învățământul preuniversitar de stat din 

județul Prahova pentru anul 2023, 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 Hotărârii de Guvern nr. 1138/2022 pentru aprobarea 

cuantumului minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor 

social pentru învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul 

școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare,  precum și altor condiții 

de prioritate stabilite conform deciziilor Consiliilor de Administrație existente la 

nivelul fiecărui Centru Școlar de Educație Incluzivă în parte  cu respectarea legii în 

vigoare; 

Potrivit normelor legale menționate și adreselor centrelor de incluziune socială/ 

școală profesională specială ce desfășoară cursuri la nivelul județului Prahova, 

cuantumul și numărul lunar al burselor elevilor din unitățile de învățământ  

preuniversitar  special de  stat din județul Prahova pentru anul 2023 se propun, după 

cum urmează:  

 

• 350 lei, pentru bursa de merit; 

• 300 lei, pentru bursa de studiu; 

• 350 lei, pentru bursa de ajutor social. 
 

 În anul  2023  propunem acordarea elevilor din unitățile de învățământ special de 

stat din județul Prahova a unui număr de 608  burse, repartizate astfel : 

 

• 12 burse de merit, repartizate astfel: 

 - 2 burse de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Municipiul Ploiești; 

 - 1 bursă de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, Municipiul Ploiești; 

 - 2 burse de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Oraș Vălenii de Munte; 

 - 1 bursă de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă,  Oraș Breaza; 

 - 1  bursă de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Comuna Filipeștii de 

Târg; 

 - 5 burse de merit -  Școala Profesională Specială Oraș Plopeni. 



 

• 33 burse de studiu, repartizate astfel: 

- 7  burse de studiu - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Municipiul Ploiești; 

-  8 burse de studiu - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, Municipiul Ploiești; 

- 15  burse de studiu - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Oraș Vălenii de Munte 

- 3  burse de studiu - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Comuna Filipeștii de Târg; 

               

●  563 burse de ajutor social, repartizate astfel: 

- 114 burse de ajutor social -  Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, 

Municipiul Ploiești; 

- 135 burse de ajutor social - Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, Municipiul 

Ploiești; 

- 120 burse de ajutor social - Centrului Școlar de Educație Incluzivă Oraș Vălenii de 

Munte; 

- 73 burse de ajutor social  - Centrului Școlar de Educație Incluzivă Oraș Breaza; 

- 112 burse de ajutor social - Centrului Școlar de Educație Incluzivă Comuna     

Filipeștii de Târg; 

- 9 burse de ajutor social – Școala profesională specială, Oraș Plopeni. 

 

 Analizând situația prezentă din solicitările celor 6 Centre Școlare de Incluziune 

Socială/ Școală Profesional Specială ce își desfășoară activitatea la nivelul județului 

Prahova, apreciem că marea majoritate a copiilor se regăsesc ca beneficiari ai burselor 

acordate conform Hotărârii de Guvern nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului 

minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru 

învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-

2023.  

Față de cele expuse mai sus supun spre dezbatere și aprobare prezentul proiect 

de hotărâre. 

       

P R E Ș E D I N T E, 

Iulian Dumitrescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL PRAHOVA                                             

CONSILIUL JUDEȚEAN                                     

  NR.1039/ 12.01.2023                            

 

RAPORT 

 

     la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea numărului de burse școlare  și a 

cuantumului burselor pentru elevii din unitățile de învățământul preuniversitar 

special de stat din județul Prahova pentru anul 2023 

 

 

Conform prevederilor art. 173 alin. (1), lit. d), alin.(5), lit. a) și art. 196 alin (1)  

lit a) al O.U.G nr. 57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul Județean  asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind 

educația.   

Potrivit prevederilor art. 82 alin (1), (1^1),(2), art. 105 alin.(2),  lit. d) ale Legii 

nr.1/2011 – Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare elevii 

de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din județul Prahova 

pentru  anul  2023  beneficiază lunar  de  burse de performanță, de burse de merit, de 

burse de studiu și de burse de ajutor social. 

Ținând cont de prevederile conform Hotărârii de Guvern nr. 1138/2022 pentru 

aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu și 

de ajutor social pentru învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă 

în anul școlar 2023.  

 Potrivit  adreselor centrelor de incluziune socială/ școală profesională specială 

ce desfășoară cursuri la nivelul județului Prahova după cum urmează : 

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

84/11.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu  nr. 930/11.01.2023; 

- Adresa Centrului de Educație Incluzivă nr.2, Ploiești, Prahova, nr. 

51/11.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu  nr. 931/11.01.12.2023; 

- Adresa Centrului de Educație Incluzivă, Oraș Vălenii de Munte, nr. 84/ 

11.01.2023, înregistrată la   Consiliul Județean Prahova cu nr. 970 din 12.01.2023; 

- Adresa Centrului de Educație Incluzivă, Oraș Breaza, Prahova, nr. 42/ 

12.01.2023 înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu nr. 1006 din 12.01.2023; 

-  Adresa Centrului de Educație Incluzivă, Comuna Filipeștii de Târg, nr. 99/ 

12.01.2023, înregistrată la   Consiliul Județean Prahova cu nr. 996 din 12.01.2023; 

- Adresa Școlii Profesionale Speciale, Oraș Plopeni, nr. 143/ 11.01.2023, 

înregistrată la   Consiliul Județean Prahova cu nr. 928 din 11.01.2023. 

Conform situației ce reiese din documentația primită din partea acestora și 

normelor legale în vigoare, cuantumul și numărul lunar al burselor elevilor din unitățile  

de învățământ  preuniversitar  special de  stat din județul Prahova pentru  anul  2023 

este după cum urmează:  

 

• 350 lei, pentru bursa de merit; 

• 300 lei, pentru bursa de studiu; 

• 350 lei, pentru bursa de ajutor social. 



 Bursele au fost repartizate după cum urmează: 

• 12 burse de merit, repartizate astfel: 

 - 2 burse de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Municipiul Ploiești; 

 - 1 bursă de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, Municipiul Ploiești; 

 - 2 burse de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Oraș Vălenii de Munte; 

 - 1 bursă de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă,  Oraș Breaza; 

 - 1  bursă de merit - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Comuna Filipeștii de 

Târg; 

 - 5 burse de merit -  Școala Profesională Specială Oraș Plopeni. 

 

• 33 burse de studiu, repartizate astfel: 

- 7  burse de studiu - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Municipiul Ploiești; 

-  8 burse de studiu - Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, Municipiul Ploiești; 

- 15  burse de studiu - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Oraș Vălenii de Munte 

- 3  burse de studiu - Centrul Școlar de Educație Incluzivă Comuna Filipeștii de Târg; 

               

●  563 burse de ajutor social, repartizate astfel: 

- 114 burse de ajutor social -  Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, 

Municipiul Ploiești; 

- 135 burse de ajutor social - Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2, Municipiul 

Ploiești; 

- 120 burse de ajutor social - Centrului Școlar de Educație Incluzivă Oraș Vălenii de 

Munte; 

- 73 burse de ajutor social  - Centrului Școlar de Educație Incluzivă Oraș Breaza; 

- 112 burse de ajutor social - Centrului Școlar de Educație Incluzivă Comuna     

Filipeștii de Târg; 

- 9 burse de ajutor social – Școala profesională specială, Oraș Plopeni. 

 

Față cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiectul de  hotărâre. 

 

 

Biroul  Sănătate, Cultură, 

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

Șef Birou Marius Nicolae  

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Iaroslava Mihaela Moiceanu 

 

 


