
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind actualizarea Regulamentului referitor la  modalitatea de acordare a 

drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale 
şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar din Municipiul Giurgiu 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

  
 

        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.35.714/12.08.2022; 

    - raportul de specialitate al Compartimentului Învăţământ, înregistrat la 
nr.35.996/16.08.2022; 
        - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
        - avizul comisiei de învăţământ, sănătate, social - culturale, sportive, culte şi 
familie; 

     - prevederile art.20, alin.(1), lit.„d”, lit.„h”, lit.„i” ale Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
         - prevederile Hotărârii Guvernului cu nr.564/2017 privind modalitatea de 
acordare a drepturilor copiilor cu  cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul 
de învăţământ preuniversitar; 

      -  prevederile Hotărârii Guvernului nr.838 din 29 iunie 2022 privind stabilirea 
cuantumului limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, 
încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, 
materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, pentru 
copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu 
public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale; 

    - prevederile Ordinului nr.5.574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea 
Metodologiei privind  organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii 
şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă; 

    - prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului; 
         - prevederile art.51, alin.(2) din Legea nr.1/2001 Legea Educației Naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
          În temeiul art. 129, alin.(2), lit.„d”, art.139, alin.(3), lit.„a” și art.196, alin.(1), lit.„a” 
din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
 

   



 
 

 

2 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

        Art.1. Se aprobă actualizarea Regulamentului referitor la modalitatea de 
acordare a drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale 
speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ  preuniversitar din  Municipiul Giurgiu, 
conform Anexei 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 
și Direcţiei Tehnice - Compartimentului Învăţământ, din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu pentru ducerea la îndeplinire. 

 
 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

 
              Pălălău Gheorghiță - Stelian                                          Băiceanu Liliana 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 25 august 2022    
Nr. 257     

Adoptată cu un număr de 16 voturi pentru, din totalul de 16 consilieri prezenţi 
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