
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Regulamentului pentru acordarea burselor școlare pentru 

elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat 
aflate pe raza municipiului Giurgiu, anexă la Hotărârea Consiliului Local 

nr.413/22.12.2020 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 
 
       Având în vedere: 
       - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.27.395/21.06.2022; 
       - raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Compartimentul Învăţământ, 
înregistrat la nr.27.964/23.06.2022; 
       - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;  
       - avizul comisiei de învăţământ, sănătate, social - culturale, sportive, culte şi 
familie; 
       - prevederile Ordinului nr.5576/2011 reprezentând criterii generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările 
ulterioare; 
       - prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.5870/22.12.2021 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat; 
       - prevederile Ordinului Ministerului Educației nr.3073/31.01.2022 pentru 
modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr.5.870/2021 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat; 
       - prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1094/06.10.2021 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; 
       - prevederile Ordinului nr.3470/2012 pentru modificarea Anexei la Ordinul 
nr.5576/2011; 
       - prevederile Ordinului nr.3480/2018 pentru modificarea Anexei la Ordinul 
nr.5576/2011; 
        - prevederile Ordinului nr.5085/2019 pentru modificarea și completarea anexei la 
Ordinul nr.5576/2011; 
        - prevederile Legeii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 
        - prevederile Legii nr.38/2019 pentru modificarea și completarea Legii Educației 
Naționale nr.1/2011; 
       - prevederile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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          În temeiul art.129, alin.(2), lit.„d”, alin.(7), lit.„a”, art.139, alin.(1) şi art.196, 
alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
     
 
 
        Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului pentru acordarea burselor școlare 
pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat 
aflate pe raza municipiului Giurgiu, anexă la Hotărârea Consiliului Local 
nr.413/22.12.2020 și va avea forma prevăzută în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
        Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Tehnice - Compartimentul Învăţământ, din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului, Inspectoratului Şcolar Giurgiu și unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat din Municipiul Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire. 

  
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
        Dumitrescu Silviu - Andrei                                 Băiceanu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 30 iunie 2022    
Nr. 216     

Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenţi 
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