
 
HOTĂRÂREA NR. 106 

din 20 aprilie 2021 
 

privind: aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 245/26.11.2020 
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile 
instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul 
şcolar 2020-2021 (octombrie 2020 – iunie 2021) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3580/13.04.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere solicitarea Consiliului Județean Galați nr. 3580/24.03.2021; 

 Având în vedere nota de fundamentare a Liceului Tehnologic “Simion Mehedinţi” Galaţi 
comunicată cu adresa nr. 1267 din 25.03.2021 şi înregistrată la Registratura Generală a 
Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 3580 din 25.03.2021; 

Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin Pufan” 
Galaţi comunicată cu adresa nr. 1144 din 01.04.2021 şi înregistrată la Registratura Generală a 
Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 3580 din 02.04.2021; 

Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Profesionale Speciale “Emil Gârleanu” 
Galaţi comunicată cu adresa nr. 738 din 26.03.2021 și înregistrată la Registratura Generală a 
Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 3580 din 29.03.2021; 

Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin 
Păunescu” Tecuci comunicată cu adresa nr. 664 din 30.03.2021; 

Având în vedere prevederile art. 82 şi art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 4, 13, 14, 17 şi 19 din Anexa privind Criteriile generale 
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5576/07.10.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 4, lit. b) şi ale art. 5, alin. (4), lit. f) din Legea nr. 5 din 6 
ianuarie 2020 privind Legea bugetului de stat pe anul 2020; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. a) și b) din Ordonanța 
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Având în vedere prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 245/26.11.2020 
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile 
instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 
2020-2021 (octombrie 2020 – iunie 2021) după cum urmează: 

Art. 1. se modifică și va avea următorul conținut:  
(1) “Se aprobă acordarea unui număr de 276 burse de ajutor social elevilor care 

frecventează cursurile instituțiilor de învătământ special finanțate de Consiliul Județean Galați 
pentru anul școlar 2020-2021”. 

(2) Prezenta hotărâre produce efecte de la data comunicării.” 
 Art. II. Prezenta hotărâre se va comunica instituţiilor de învăţământ special finanţate de 

Consiliul Judeţean Galaţi. 
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