
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr._____________/2021 
  pentru modificarea și completarea  Hotărârii  Consiliului Județean Hunedoara 
nr.301/2021 privind acordarea burselor de ajutor social/ burse medicale elevilor 

care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul 
Județean Hunedoara pentru anul școlar 2021 -2022  – semestrul I 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
       Având în vedere referatul de aprobare nr.20603/18.11.2021 la proiectul de hotărâre 

inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu;    
  Văzând: 

-  Adresa și Hotărârea nr.163/10.11.2021 a Consiliului de administrație al Centrului 
de Pedagogie Curativă Simeria, însoțit de lista beneficiarilor de burse, înregistrate 
la Registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr.20477/17.11.2021; 

- Adresa nr.1303/B/29.10.2021 și Procesul verbal al Consiliului de administrație  al 
Liceului Tehnologic Energetic “Dragomir Hurmuzescu“ Deva înregistrate la 
Registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr.19351/03.11.2021; 

       În temeiul prevederilor art.82 și art.105 alin.( 2 ), lit.d) din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare ; 

       Conform prevederilor articolului unic, aliniat (4) din Hotărârea Guvernului 
nr.1094/2021 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 în anul școlar 2021 – 2022 ; 

       Având în vedere prevederile art.4, art.13 lit.a), art.14 și ale art.17 din Anexa privind 
Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 
aprobată prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
nr.5576/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare;  

      În temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1), art. 173 alin. (5) lit.a , art.182 alin.(1) și ale 
art. 196 alin.(1) lit.a ) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I.   Articolul 1 din  Hotărârea  Consiliului Județean Hunedoara 
nr.301/2021 privind acordarea burselor de ajutor social/ burse medicale elevilor care 
frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean 
Hunedoara pentru anul școlar 2021 -2022  – semestrul I se modifică și se completează  și 
va avea următorul cuprins : 

“Art.1 .  Se aprobă acordarea unui număr de  248 burse de ajutor 
social/burse medicale, elevilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ 
special,  finanțate din bugetul propriu al Județului Hunedoara, pentru anul școlar 2021 - 
2022 (semestrul I), repartizate după cum urmează :  

- Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, un număr de 118  burse de ajutor 
social/burse medicale; 
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- Centrului de Educație Incluzivă  „Rudolf Steiner”  Hunedoara, un număr de 65  burse 
de ajutor social ; 

- Școlii Gimnaziale „I.G.Duca” Petroșani , un număr de 45 burse de ajutor social/burse 
medicale; 

- Liceului Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu“ Deva , un număr de 20 burse 
de ajutor social/burse medicale ; 

 
        Art.II  -  Celelalte prevederi ale Hotărârii  Consiliului Județean Hunedoara 
nr.301/2021 privind acordarea burselor de ajutor social/ burse medicale elevilor care 
frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special finanțate de Consiliul Județean 
Hunedoara pentru anul școlar 2021 -2022  – semestrul I rămân neschimbate. 
        Art.III. -  (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către  instituțiile de învățământ 
special nominalizate la art.1 şi se va comunica instituțiilor de învățământ special 
nominalizate mai sus, Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din cadrul Consiliului 
Județean Hunedoara , Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara, Instituției 
Prefectului – Județul Hunedoara, prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice,  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
                       (2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 a  
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
   
 
 
 
 
 
 
 
    PREŞEDINTE,    
           Laurențiu Nistor                                     AVIZAT: 
                                                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                                 Daniel  Dan                                                    
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


