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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 
 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 08 februarie 

2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice 

și elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu 

 

  

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

întrunit în ședință ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.8288 din 12 mai 2021 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.8289 din 12 mai 2021 al Direcției Juridice și administrație publică; 

- avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport; 

- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 08 februarie 2021 privind aprobarea 

Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din instituțiile 

de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.a), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 

alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.59-62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Giurgiu nr.19 din 08 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor 

financiare cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din 

județul Giurgiu, după cum urmează: 

1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Art.8. Valoarea stimulentelor financiare este de 1.000 lei/cadru didactic pregătitor și între 500 

– 1.000 lei/elev, astfel: 

 500 lei pentru elevii care au obținut premii la concursuri/olimpiade judetene/regionale; 

 750 lei pentru elevii care au obținut premii la concursuri/olimpiade naționale; 

 1000 lei pentru elevii care au obținut premii la concursuri/olimpiade internaționale.” 

2. După alineatul (1) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu 

următorul cuprins: 

„(1^1) Dosarele elevilor vor fi depuse, până la data de 15 iunie a anului în curs, la registratura 

Consiliului Județean Giurgiu, sau pot fi transmise prin e-mail la adresele: cjg@cjgiurgiu.ro, 

cjgiurgiu@gmail.com.” 

 3. Punctul 1 al alineatului (2) teza a II-a se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„…. În susținerea înscrisurilor doveditoare, solicitanții vor depune la Consiliul Județean Giurgiu, 

următoarele documente: 

1. Copia actului de identitate, în cazul cadrelor didactice. Copia actului de identitate al elevului 

care a împlinit 14 ani, respectiv, copia certificatului de naștere și copia actul de identitate al 

părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului care nu a împlinit 14 ani.” 
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Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 08 februarie 

2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice 

și elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu rămân 

neschimbate. 

Art.III. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în 

vederea exercitării controlului de legalitate, Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu și Direcției 

economice pentru ducere la îndeplinire, prin grija secretarului general al județului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu 

               CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,25 mai 2021 

Nr.115 

 

Adoptă cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 


