ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr.50
din 09 aprilie 2021
privind stabilirea numărului și cuantumului burselor de ajutor social
pentru elevii din învățământul preuniversitar special, pe anul 2021
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 5748 din 05.04.2021 al preşedintelui Consiliului judeţean;
- raportul de specialitate nr. 5749 din 05.04.2021 al Direcţiei economice;
- prevederile art.5 alin. (1) lit. j) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021;
- prevederile art. 82 si 105 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art.13 din Ordinul Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului
nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățamântul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărarii Guvernului nr.1064/2020 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 în anul şcolar 2020-2021;
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) coroborate cu cele ale alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă acordarea unui număr de 71 burse de ajutor social, elevilor care
frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Speranța” Zalău;
(2) Se aprobă acordarea unui număr de 64 burse de ajutor social, elevilor care
frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educașie Incluzivă Șimleu Silvaniei;
(3) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabilește la suma de 150 lei/elev/lună, în
raport de integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și specifice de acordare a acestor burse.
Art.2. Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul local al Județului Sălaj pentru anul
2021, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţelor, în bugetul fiecărei unități de învățământ.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția economică.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Speranța” Zalău;
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei.
PREŞEDINTE,
Dinu Iancu-Sălăjanu

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

