
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
              
                                         HOTĂRÂREA NR.385 

privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2021- 

2022 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 28.10.2021; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.182109/2021, raportul nr.186996/2021 
întocmit de Direcţia Economico-Financiară și raportul de avizare nr.187679/2021 
întocmit de Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin 
care se propune aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2021- 2022 și 
avizele nr.5/2021 al Comisiei I-Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea 
domeniului, nr.5/2021 al Comisiei IV-Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi 
Sport şi nr.5/2021 al Comisiei V-Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetării, 
Tineretului si Sportului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, Hotărârea Guvernului 
nr.1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, 
de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu 
frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021-2022, Ordinului nr.5924/2020 pentru 
suspendarea prevederilor Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetării, Tineretului si 
Sportului nr.3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor 
cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;   
 În temeiul art.129 alin.2 lit.b și d coroborat cu alin.4 lit.a și alin.7 lit.a, art.139 
alin.3, lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă cuantumul şi numărul de burse acordate elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din municipiul Craiov, în semestrul I al anului şcolar 2021- 
2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Dolj şi consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
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