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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor de ajutor social pentru elevii școlarizați în 

cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II al anului școlar 2019-2020 și în 

semestrul I al anului școlar 2020-2021, precum și a numărului și cuantumului acestora 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.2796 din 05 martie 2020 al președintelui, Avizul 

Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, Avizul Comisiei pentru 

învățământ, sănătate, cultură și protecție socială și Raportul de specialitate nr.2797 din 05 martie 

2020 al Direcției economice; 

Văzând prevederile Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare, Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011 privind 

aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 

cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale cu modificările şi completările ulterioare și adresa nr.38 din 13 ianuarie 2020 a Școlii 

Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu; 

Ținând cont de prevederile art.173 alin.(5) şi art.178 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.–Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor de ajutor social pentru elevii 

școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II al anului școlar 2019-

2020 și în semestrul I al anului școlar 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă din 

hotărâre. 

Art.2.–Se aprobă acordarea unui număr de maxim 35 burse de ajutor social. 

Art.3.–Cuantumul unei burse de ajutor social se stabilește la suma de 100 lei/lună. 

Art.4.–Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi 

comunicată spre conformare Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

 Marian Mina CONTRASEMNEAZĂ, 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

  Nina Carmen Crișu 

 

 

 

 

Giurgiu,20 martie 2020 

Nr.16 
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Anexă  

la Hotărârea nr.16 din 20 martie 2020 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

Regulament de acordare a burselor de ajutor social 

pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Giurgiu 

în semestrul II al anului școlar 2019-2020 și în semestrul I al anului școlar 2020-2021, precum 

și a numărului și cuantumului acestora 

 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

 

Art.1.–Acordarea burselor de ajutor social reprezintă o formă de sprijin material. 

 Art.2.–Bursele de ajutor social se acordă din bugetul local al Județului Giurgiu, potrivit 

prevederilor art. 105 alin. 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. 

 Art.3.–Bursele de ajutor social se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație. 

 Art.4.–Cuantumul bursei acordate și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a 

consiliului județean. 

 Art.5.–Pot beneficia de burse elevii din învățământul preuniversitar care studiează în Școala 

Gimnazială Specială nr. 1 Giurgiu. 

 

Capitolul II 

Criterii generale și specifice de acordare a burselor de ajutor social 

 

Art.6.–Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a 

familiei sau a susţinătorilor legali. 

Art.7.–(1) Bursele de ajutor social se acordă de regulă la începutul anului şcolar şi sunt 

revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei; în 

situația de față bursele sociale se vor acorda pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020 și pentru 

semestrul I al anului școlar 2020-2021. 

(2) Pot păstra bursa elevii promovaţi cu nota 10 la purtare sau, după caz, calificativul 

Foarte Bine la purtare. 

(3) Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu 

frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat: 

a) orfani sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi 

de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, 

epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau 

infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită 

anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli 

hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică şi cu orice alte boli cronice pe 

care consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Giurgiu le poate lua în 

considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de 

medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar; 

b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 

Giurgiu, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de 

domiciliu; 

c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: 

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, 

mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi 

de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane. 

Art.8.–Pentru obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinţii/tutorii legal 

instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea 
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de învăţământ, în termenul stabilit de aceasta, o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de 

acordare a bursei de ajutor social. 

Art.9.–(1) Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor 

depune acte doveditoare în termenul stabilit de comisia de atribuire a burselor din unitatea de 

învățământ. 

(2) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate 

veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru 

copii. 

Art.10.–Bursa de ajutor social se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conțină următoarele 

documente: 

-cerere tip, media la purtare – confirmată de profesorul diriginte; 

-copii acte de identitate părinți sau susținători legali; 

-copie act de identitate copil; 

-acte doveditoare ale veniturilor membrilor familiei; 

-certificat eliberat de medicul specializat și avizat de medicul de familie/medicul de la 

cabinetul școlar. 

 Art.11.–(1) Elevii pierd dreptul la bursă dacă au depășit un numar de 10 absențe pe 

semestru. 

(2) Dacă la sfârșitul semestrului elevii sunt corigenți la o materie și media la purtare mai 

mică de 10 pierd bursa pentru semestrul următor. 

(3) Valoarea bursei de ajutor social este de 100 lei/lună. 

 

Capitolul III 

Dispoziții finale 

 

Art.12.–Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii 

prevăzuți la art. 7 alin. 3, în următoarele situații: 

a) elevilor care au promovat anul școlar și au media anuală 10 la purtare sau, după caz 

calificativul Foarte Bine la purtare. 

b) absolvenților sistemului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ 

profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat. 

c) elevilor declarați repetenți din motive medicale dovedite prin documente medicale. 

Art.13.–(1) Regulamentul de acordare a burselor de ajutor social pentru elevii din cadrul 

Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Giurgiu va fi adus la cunoștința consiliului de administrație al 

acesteia, care va supraveghea respectarea și aplicarea acestuia prin comisia de acordare a burselor. 

(2) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor de ajutor social religia, rasa, 

sexul, aparteneța politică a elevului sau familieie acestuia, apartenența la organizațiile legal 

constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Mina Marian 

 

 

 DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV, 

 

 Florentina Stănculescu Daniela Cioacă 


