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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare pentru semestrul I al 
anului școlar 2021-2022, aferente unităților de învățământ din Municipiul Giurgiu 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 
 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr. 
21.631/13.05.2022; 
- raportul de specialitate al Compartimentului Învăţământ, înregistrat la Primăria 
Municipiului Giurgiu cu  nr. 22.191/17.05.2022; 
     - avizul comisiei de buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
     - avizul comisiei de învăţământ, sănătate, social-culturale,sportive, culte şi familie; 
     - avizul comisiei de administrație publică locală juridic și de disciplină 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile art.82 ale Legii nr.1/2011, Legea  Educației naționale cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile  Ordinul MECTS nr.5576/2011 prin care sunt aprobate Criteriile 
generale de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat; 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.1094/06.10.2021,  pentru aprobarea cuantumului 
minim al burselor de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de 
ajutor social  pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, care se acordă în 
anul școlar 2021-2022; 
- prevederile Legii nr.1/2011 Legea Educației cu modificările și completările 
ulterioare; 
- H.C.L. 413/22.12.2020 privind aprobarea Regulament pentru acordarea burselor 
școlare pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ 
preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Giurgiu; 
- adresa  Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu nr.4.130/17.02.2022; 
- adresa Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu nr.2.430/21.02.2022, înregistrată la 
Primăria Municipiului Giurgiu cu nr.8.657/21.02.2022; 
- adresa Primăriei Municipiului Giurgiu nr.19.184/28.04.2022 către Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu; 
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 - adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu nr.9.994/05.05.2022, 
înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu cu nr.20.602/06.05.2022; 
- adresa Primăriei Municipiului Giurgiu nr.20.597/06.05.2022 către Inspectoratul 
Școlar Județean Giurgiu; 
- adresa Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu nr.6.189/09.05.2022, înregistrată la 
Primăria Municipiului Giurgiu cu nr.20.765/09.05.2022. 
 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.(d), alin.(7), art.139 alin.(1), alin.(3), lit.(a) şi art.196 
alin.(1), lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

HOTÃRÃŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă  un număr de 3.309 burse, pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Giurgiu, aferent semestrului I al anului 
școlar 2021-2022, după cum urmează: 

a) Burse de merit               -  2.254; 
b) Burse de performanță    -       11;  
c) Burse de studiu             -      123; 
d) Burse de ajutor social    -      921; 
Art.2. Se aprobă ca în semestrul I al anului școlar 2021-2022, cuantumul 

fiecărei burse de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ să fie în valoare 
de 100 lei, valoarea totală a burselor fiind în sumă de 1.310.000 lei. 

Art.3. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare unitate de învățământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Giurgiu, în conformitate cu Anexa  care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Giurgiu, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului 
Municipiului Giurgiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice - Compartimentului 
Învăţământ, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, pentru ducerea la 
îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
        Dumitrescu Silviu - Andrei                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 26 mai 2022    
Nr. 173     

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri, 
din totalul de ____ consilieri prezenţi 
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