
 
HOTĂRÂREA NR. 372 

din 31 octombrie 2022 
 

privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează 
cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi 
pentru anul şcolar 2022-2023 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.786/24.10.2022 

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 nota de fundamentare a Liceului Tehnologic “Simion Mehedinţi” 

Galaţi comunicată cu adresa nr. 4900 din 23.09.2022 şi înregistrată la Registratura 

Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10786 din 23.09.2022; 

Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin 

Pufan” Galaţi comunicată cu adresa nr. 4264 din 03.10.2022 şi înregistrată la Registratura 

Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10786 din 03.10.2022; 

Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Profesionale Speciale “Emil 

Gârleanu” Galaţi comunicată cu adresa nr. 3549 din 04.10.2022 și înregistrată la 

Registratura Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 10786 din 04.10.2022; 

Având in vedere nota de fundamentare a Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin 

Păunescu” Tecuci comunicată cu adresa nr. 2040 din 15.09.2022 și înregistrată la 

Registratura Generală a Consiliului Județean Galați sub nr. 10786 din 15.09.2022; 

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. 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. 5, 17 şi 20 din Anexa privind Criteriile generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar aprobată prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei nr. 5379/2022, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1138/2022 pentru aprobarea 

cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studio și de ajutor social 

pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 

2022-2023; 

 Având în vedere prevederile art. 4, lit. b) şi ale art. 5, alin. (3), lit. g) din Legea nr. 

317/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

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. 1. Se aprobă acordarea unui număr de 395 burse de ajutor social elevilor care 

frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean 

Galaţi pentru anul şcolar 2022-2023. 
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Art. 2. Cuantumul unei burse de ajutor social se stabileşte la suma de 200 

lei/elev/lună, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către 

elevi a activităţilor şcolare.  

Art. 3. Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă 

îndeplinirea condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social şi stabilirea listei 

beneficiarilor acestor burse aparţine în integralitate comisiei de atribuire a burselor 

constituită la nivelul unităţii de învăţământ. 

Art. 4. Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al Judeţului Galaţi, 

din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin unităţi de învăţământ. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica instituţiilor de învăţământ special finanţate 

de Consiliul Judeţean Galaţi. 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

Contrasemneazǎ pentru legalitate 

  Secretarul General al Judeţului, 

                 Coca Ionel         

 

 

                                                                   

Director executiv, 

Stoica George 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Zaharia Mihai 


