ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului și cuantumului burselor sociale pe criterii medicale
acordate elevilor Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2021-2022
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa extraordinară din 14.10.2021,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcției Economice și Compartimentului Juridic, înregistrat sub nr. 15958
din 11.10.2021;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- avizul Comisiei pentru Activităţi Ştiinţifice, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecţie
Socială, Sportive şi de Agrement;
- nota de fundamentare a conducerii Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călăraşi, înaintată prin
adresa nr. 403 din 07.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 15793 din aceeaşi dată;
- prevederile art. 82 alin. (1), alin. (2) și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 - 4, art. 11 - 13 lit. a), art. 14, art. 17, art. 19 şi art. 20 din Criteriile generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1064/2020 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 2020-2021;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3) lit. a) şi alin. (5) lit. a ) şi b) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă acordarea unui număr de 65 de burse sociale pe criterii medicale elevilor Școlii
Gimnaziale Speciale nr. 1 Călăraşi pentru anul școlar 2021-2022.
Art. 2. (1) – Se aprobă cuantumul bursei sociale pe criterii medicale, care va fi de 250 lei lunar.
(2) – Bursele sociale pe criterii medicale se pot revizui semestrial.
Art. 3. – Bursele sociale pe criterii medicale se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor
școlare, dar și pe perioada vacanțelor școlare dacă beneficiarii au promovat anul școlar sau la sfârșitul
anului școlar, dacă sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au media anuală 10 la purtare
sau calificativul ”foarte bine”.
Art. 4. – Bursele se asigură din bugetul propriu al Județului Călărași prin bugetul Scolii Gimnaziale
Speciale nr. 1 Călărași.
Art. 5. – Direcţia Economică și Scoala Gimnazială Specială nr. 1 Călărași vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor
Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
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