
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 

  H O T Ă R Â R E A  nr.5/2020 
privind stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare 

 aferente semestrului al II-lea al anului școlar 2019-2020  
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui 

nr.1032/23.01.2020; 
- adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” Vaslui                

nr. 17/15.01.2020; 
- adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui 

nr.110/15.01.2020; 
- adresa Centrului Școlar de Educație Incluzivă Negrești nr. 46/14.01.2020; 
- adresa Școlii Profesionale Speciale ”Sfînta Ecaterina” Huși nr. 39/14.01.2020; 
- raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Vaslui  nr. 1038/23.01.2020; 
-  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

disciplină, administraţie publică şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru strategii, 
prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană; 
Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, culte şi sport; 

- amendamentul formulat de doamna consilier județean Gabriela Plăcintă; 
- amendamentul formulat de domnul președinte al Consiliului Județéan Vaslui 

domnul Dumitru Buzatu; 
în conformitate cu prevederile:  
- art. 82 alin. (1) și (2) și ale art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 3, art. 4 și art. 19 din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului 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  art. 182 alin. (1) și art. 196 alin (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
       Consiliul Județean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Se aprobă numărul lunar al burselor școlare ce se acordă elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020, potrivit 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Se aprobă cuantumul lunar al burselor prevăzute la art.1, după cum 
urmează: 

a) bursă de merit – 250 lei; 
b) bursă de studiu – 200 lei; 
c) bursă de ajutor social – 200 lei. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui,  

Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”C. Pufan” Vaslui, Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
”E. Polihroniade” Vaslui, Centrului Școlar de Educație Incluzivă Negrești și Școlii Profesionale 
Speciale ”Sf. Ecaterina” Huși în vederea aducerii la îndeplinire.                                                       

                                                                                  Vaslui, 31 ianuarie 2020 
       PREȘEDINTE, 
                               Dumitru Buzatu 

                Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                                  Diana-Elena Ursulescu 



 
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI   
 
                       Anexă  

la Hotărârea nr. 5 /2020 
 
 
 

 Numărul și tipul burselor școlare ce se vor acorda lunar în 
semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020 

 
 
 

Nr. 
crt 

Unitate de învățământ Nr. burse de 
merit 

Nr. burse de 
studiu 

Nr. burse de 
ajutor social 

Total 

1 Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă ”C. Pufan” Vaslui 

 
0 

 
0 

 
82 

 
82 

2 Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă ”E. Polihroniade” 
Vaslui 

 
17 

 
7 
 

 
40 

 
64 

3 Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Negrești 

 
0 

 
0 

 
22 

 
22 

4 Școala Profesională Specială 
”Sf. Ecaterina” Huși 

 
25 

 
0 

 
0 

 
25 

Total 42 7 144 193 
 

 


