
Referitor la adresa dumneavoastra nr. D2/1072/02.07.2020 inregistrata la
Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud cu nr. 11/13153 din 02.07.2020 prin care ne
solicitati sa va comunicam hotararea consiliului judetean cu privire la aprobarea
numarului si a cuantumului burselor de ajutor social pentru anul scolar 2019/2020
va comunicam ca in conformitate cu prevederile art.82 alin (2) din Legea
nr. 1/2011 -Legea educatiei nationale^ cu modificarile si completarile ulterioare^
aceste burse se finanteaza din sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, sume care se aloca de la bugetul de stat prin legile bugetare
anuale sau in cursul anului prin rectificari bugetare.

Precizam ca prin legea bugetului de stat pe anul 2020 nu au fost alocate
sume pentru plata burselor de ajutor social^ iar in conformitate cu prevederle Legii
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, la art. 4 alin. (4) se reglementeaza faptul ca ,,nicio cheltuiala din
fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonanj;ata i platita daca nu este
aprobata, potrivit legii, i daca nu are prevederi bugetare i surse de
fi nan t;are".

Desi sursa de finantare este stabilita prin legea educatiei nationale pana la
aceasta data nu au fost alocate fonduri cu aceasta destinatie.

Estimarea sumelor, necesare pentru plata burselor de ajutor social, care au
fost solicitate catre Guvernul Romaniei a rezultat din propunerile transmise de
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Cu deosebita stima,

catre unitatile de invatamant special, respectiv un cuantum minim de 200 lei/lunar
pentru un numar de 144 beneficiari.

Intrucat pana la aceasta data nu au fost alocate sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru finantarea burselor sociale suntem in
imposibilitatea emiterii unei hotarari de consiliu judetean fara asigurarea
resurselor financiare prin legile bugetare anuale sau rectificari bugetare ulterioare.


