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PROJECT DE HOTARARE NR. 
privind aprobarea acordiirii burse/or de ajutor social elevilor care frecventeazii cursurile 

Scolli Profeslonale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, 
pentru semestrul II al anului scotar 2019- 2020 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avdnd in vedere: 
- referatul de aprobare nr. 2943/2020-U din 10.02.2020 a Presedintelui Consiliului 

Judefean Ialomita, 
Examindnd: 
- Adresa nr. 333 din 30.01.2020 a Seo/ii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 

Slobozia; 
- Hotardrea Consiliului de Administratie al Seo/ii Profesionale Speciale nr. 69 din 

29.01.2020 privind stabilirea criteriilor specijice pentru acordarea burselor sociale si 
aprobarea dosarelor depuse pentru obtinerea bursei sociale; 

- Raportul comun nr.�JJ>-E din 11.02.. 2020 al Directiei Coordonare Organizare 
si Directiei Buget Finante; 

- Avizul nr. I 2020 al Comisiei economico-financiare si 
agriculturd; 

- Avizul nr. I 2020 al Comisiei pentru invatiimdnt, culture, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civild si relatii externe; 

in conformitate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), f) si alin. (5) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile art. 82 si 105 a/in. (2) din Legea educatiei nationale nr. 112011, cu 
modificarile si completdrile ulterioare; 

- Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5576/20 I 1 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invdtamdntul preuniversitar 
de stat; 

• Ordinul ministrului educaJiei nationale nr. 5. 085/30 august 2019 pentru modificarea 
si completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetdrii, tineretului si sportului 
nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
invdtdmdntul preuniversitar de stat; 

- prevederile Hotardrii Guvernului nr. 666 din 9 septembrie 2019 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor de performantd, de merit, de studiu si de ajutor social pentru 
elevii din invdtdmdntul preuniversitar de stat, cu frecventd, care se acorda elevilor in anul 
scalar 2019-2020; 

· prevederile Hotardrii Consiliului Judetean Ialomita nr. din .02.2020 
pr iv ind aprobarea bugetului general al judetului Ialomita pe anul 2020, 

Conslllul Judetean latomlta 
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fn temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare, 

H O T A R A $ T E :  

Art. 1(1) Incepand cu luna februarie 2020 se aprobd acordarea unui numdr de 39 burse de 
ajutor social elevilor care frecventeazd cursurile Scolii Profesionale Speciale "Ion 
Teodorescu" Slobozia, pentru semestrul II al anului scolar 2019-2020. 
(2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabileste la suma de 200 lei/elev/lund, in 

raport de integralitatea indeplinirii criteriilor generate si specifice de acordare a acestor 
burse. 
(3) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificdrii documentelor care atestd indeplinirea 

conditiilor de acordare a burselor de ajutor social si stabilirea listei beneficiarilor acestor 
burse apartine in integralitate comisiei de atribuire a burselor constituitd la nivelul unitdtii 
de invdtdmdnt . 

. 

Art.2 Bursele de ajutor social var Ji acordate din bugetu/ propriu al Judetului Ialomita 
pentru anul 2020, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetul 
unitdtii de invdtdmdnt. 

' ' 

Art. 3 Prezenta hotdrdre devine obligatorie si produce efecte de la data comunicdrii. 

Art. 4 Prezenta hotdrdre se va comunica, prin. grija Secretarului General al Judetului 
Ialomita, spre ducere la indeplinire, Directiei Buget Finante si Scolii Profesionale Speciale 
"Ion Teodorescu" S/obozia si, spre stiintd, Institutiei Prefectului - Judetului Ialomita, 
urmdnd sd fie publicatd pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita. 

PRE$EDINTE, 

VICTOR MORARU 

Avlzat, 

Secretarul General al Iudetului lalomit« 

Adrian Robert IONESCU 

Rd!Oc 

TGV 
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PRE�EDINTE din I. O .02.2020 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotiiriire privind aprobarea acordiirii burselor de ajutor social elevilor care 

frecventeazii cursurile Scolii Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" Slobozia, 
pentru semestrul II al anului scolar 2019 - 2020 

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii propunem aprobarea acordarii burselor de ajutor social 
eleviJor care frecventeaza cursurile Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru 
semestrul II al anului scolar 2019 - 2020. 

Prin adresa or. 333 din 30.0 l.2020 unitatea de !nvii\amant special mai sus precizata, aflata sub 
autoritatea Consiliului Judetean Ialornita, solicits acordarea unui numar de 39 de burse sociale pentru elevii 
care indeplinesc criteriile generate prevazute de Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretuJui si 
sportului nr. 5576/201 l privind aprobarea Criteriilor generate de acordare a burselor elevilor din 
invii!funantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Conform prevederilor art. 17 din anexa la Ordinul 5576/2011, bursele de ajutor social se acorda in 
fiecare an scolar, pe perioada cursurilor scolare, inclusiv in perioada pregatirii examenelor, pe perioada 
pregatirii practice, iar potrivit prevederilor art. 19  aceste burse se acorda �i pe perioada vacantelor scolare 
pentrn elevii prevazuti in art. 13 al aceluiasi ordin, cu respectarea conditlilor impuse prin acest articol. 

ill art. 12 al ordinului mai sus precizat se prevede ca bursele de ajutor social se acorda la inceputul 
anului scolar �i sunt revizuite sernestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete ale familiei. 

Responsabilitatea primirii cererilor �i a verificarii documentelor in vederea indeplinirii conditiilor de 
acordare a burselor de ajutor social revine in integralitate scolii, respectiv comisiei de atribuire a burselor 
din unitatea de invii\iimant, dupa cum rezultii din art. 14 din anexa la Ordinul or. 5576/20 l l. 

Prin Hotarfirile Consiliului Judetean Ialomita nr. 142 din 30. 11 .20 [9 prin cares-a aprobat acordarea 
. burselor de ajutor social elevilor care frecventeaza cursurile Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 
Slobozia, pentru semestrul I al anului scolar 20 l9 - 2020, au fost acordate un numar de 36 burse in cuantum 
de 150 lei/elev/luna, 

Conform prevederilor art. I punctul 3 din Ordinul nr. 5.085/30 august 2019 pentru modificarea si 
completarea anexei la Ordinul ministrnlui educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.576/2011 privind 
aprobarea Criteriilor generate de acordare a burselor elevilor din invii\iimilntul preuniversitar de stat, bolile 
cronice pentru care se acorda bursele sociale nu mai sun! enumerate limitativ asa cu prevedea art. 13 lit. a) 
din anexa la OMECTS nr. 5576/201 l .  Consiliile de administratie ale unitatilor de 1:nvaramant preuniversitar 
pot lua in considerare orice boli cronice , iar acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar 
pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/meclicul de la cabinetul 
scolar, fiirii a fi conditionata de venitul net lunar al familiei. 

Legea educatiei nationale nr. l/2011, cu modificarile �i cornpletarile ulterioare prevede la art. 82 ca 
elevii din 1:nvatamiintul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de ajutor social, iar cuantumul acestor 
burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si nurnarul acestora se 
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stabilesc anual prin hotarare a consiliului local sau judetean, dupa caz. De altfel, art. l 05 alin. (2) din 
aceeasi lege stipuleaza ca finantarea cornplernentara se asigura din bugetele locale ale unitatilor 
administrativ teritoriale de care apartin unitatile de 1nva\amant preuniversitar si din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceastii destinatie �i ln enumerarea 
categoriilor de cheltuieli regasim "cheltuieli cu bursele elevilor". 

Prin art. I punctul 2 din OMEN nr. 5.085/30 august 2019 s-a modificat art. 4 din anexa la OMECTS 
nr. 5576/2011 in sensul cii: 

"(!) Cuantumul minim al bursei de performanta, al bursei de merit, al bursei de studiu si al bursei de 
ajutor social se stabiieste anual prin hotarare a Guvernului. 

(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat �i 
numarul acestora se stabilesc anual prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului 
judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti." 

Hotararea Guvemului nr. 666 din 9 septembrie 2019 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar 
de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor in anul scolar 2019-2020, stabileste ca elevii din invii\iimiintul 
preuniversitar de stat, cu frecventa pot beneficia de burse de performanta, de merit, de studiu si de ajutor 
social, in cuantumul aflat in platii in anul scolar 2018-2019, iar autoritatile deliberative ale administratiei 
publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, in functie de posibilitatile financiare ale 
unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 

' In concordanta cu prevederile legislative se propune ca in semestru II al anului scolar 2019-2020 
elevii Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia care indeplinesc criteriile generale si 
specifice de acordare sa beneficieze de bursa de ajutor social in cuantum majorat de la 150 lei/lunii/elev la 
200 lei/lunii/elev incepand cu luna februarie a anului 2020. 

Fata de cele de mai sus, avand in vedere cadrul legislativ mai sus invocat, coroborat cu prevederile 
art. 173 alin. (!) lit. d), f) �i alin. (5) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare, constatand ca sunt intrunite conditiile de 
necesitate §i oportunitate, propun Consiliului Judetean Ialornita adoptarea hotararii in forma §i continutul 
prezentate in proiect. 

Redactat, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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DIRECTIA COORDONARE ORGANIZARE , 

DIRECTIA BUGET FINANTE , , 

Nr.$iOh2 din I/ .02.2020 
eo za- tS 

RAP ORT 
la proiectul de hotarare privind aprobarea acordarll burselor de ajutor social elevilor care 
frecventeaza cursurile �colii Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" Slobozia, pentru 

semestrul II al anului scotar 2019 - 2020 

Proiectul de hotarare supus dezbaterii plenului propune aprobarea acordarii burselor de 
ajutor social elevilor care frecventeaza cursurile $colii Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" 
Slobozia, pentru semestrul II al anului scolar 2019- 2020. 

Proiectul de hotarare este fundamental, din punct de vedere legal, de dispozi\iile: 
art. 82 �i 105 din Legea educa\iei nationale nr. 1/2011, cu rnooificarile �i completartle 

ulterioare; 
art. 12 -  14,  art. 17 i:;i art. 1 9  din anexa la Ordinul ministrului educa\iei, cercetarii, tineretului 
i:;i sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din Tnva\amantul preuniversitar de stat, cu rnodlficarile 9i cornpletarile ulterioare; 
prevederile Ordinului ministrului educa\iei na\ionale nr. 5.085/30 august 2019 pentru 
modificarea :;;i completarea anexei la Ordinul ministrului educatlei, cercetari', tineretului :;;i 
sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din inva\amantul preuniversitar de stat; 
prevederile Hotararf Guvernului nr. 666 din 9 septembrie 2019 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu :;;i de ajutor social pentru 
elevii din inva\amantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor in anul 
scolar 2019-2020. 
Astfel, elevii din inva\amantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de ajutor social, 

iar consiliile jude\ene stabilesc anual, prin hotarare, cuantumul si nurnarul burselor care se acorda 
din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Bursele de ajutor social se acorda la 
inceputul anului scolar 9i sunt revizuite semestrial, in func\ie de modiflcartle intervenite in veniturile 
nete ale familiei. 

Responsabilitatea primirii cererilor si a verlflcarii documentelor in vederea indeplinirii 
condi\iilor de acordare a burselor de ajutor social ravine in integralitate scohi prin comisia de 
atribuire a burselor din unitatea de inva\amant. 

Prin Hotararea Consiliului de Administra\ie al $colii profesionale Speciale nr. 69 din 
29.01 .2020 privind stabilirea criteriilor specifice pentru acordarea burselor sociale 9i aprobarea 
dosarelor depuse pentru ob\inerea bursei sociale, comunicata cu adresa nr. 333 din 30.01.2020 
s-a aprobat pentru semestrul II al anului scolar 2019 - 2020 acordarea bursei de ajutor social unui 
nurnar de 39 elevi, din care 16 elevi sun! din mediu rural, 21 elevi din motive medicale 9i 2 elevi 
care provin din familii care realizeaza un venit net mediu lunar sub plafonul prevazut Tn criteriile 
acordare a burselor din inva\amantul preuniversitar de stat, aprobate prin OMECTS 
nr. 5.576/2011 , cu modiflcarlle 9i cornpletarile ulterioare. 

in anul semestrul I al anului scolar 2019 - 2020 cuantumul bursei sociale a fast de 150 
lei/luna/elev, iar pentru semestrul I I  se propune acordarea sumei de 200 lei/luna/elev, cu 
precizarea ca bursele se vor acorda din bugetul anulu i  2020. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
lonica BAICOIANU 

Conslllul Judetean lalomlla 
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DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
Mihaela MOROIANU 
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MINISTER\Jl. tooccnn 
NATIUl!ol"-LE. 

CONSILlUL JUDEJEAN IALOMIJA 

in conformitate prevederile O.M.E.C.T.S nr. 5576/07 octombrie 2011,  
actualizat, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
mvatfun§ntul preuniversitar de stat, art.3, art.4, va rugam sa aprobati acordarea a 
unui numar de 39 burse de ajutor social pentru elevii din unitatea noastra, 

Mentionam faptul ca, dosarele privind acordarea burselor sociale pe 
semestrul al-II-lea al anului scolar 2019-2020, au fost avizate prin hotararea 
consiliului de administratie al unitatii nr.69 din 29.01.2020, pe care o anexam 
prezentei adrese. 

Cu stima, 

Str. Vlllor, nr.61, Slobozla 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nrl_slobozia@yahoo.com 
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HOT.ARA.REA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR.69/ 29.01.2020 
privind aprobarea dosarelor depuse pentru obtinerea bursei sociale pe 

semestrul al II lea al anului scolar 2019-2020 
Consiliul de administratie al Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 

constituit prin decizia directorului unitatii de invatamant nr. 1068 /16.10. 2019, reunit 
ln sedinta ordinara in data de 29.01.2020, in conformitate cu prevederile art. 96 din 
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si cu 
prevederile art. 15 din Metodologia-cadru de organizare si functionare a consiliului de 
administratie din unitatile de invatamant preuniveritar, anexa la O.M.E.N nr. 
4619/2014 

avand in vedere: 

Solicitarea de aprobare a dosarelor depuse pentru obtinerea burselor sociale 
pentru semstrul al-II-lea al anului scolar 2019-2020 

in conformitate cu: 

Cap.IV, art.15 (1), lit s din O.M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare �i functionare a Consiliului de administratie 
din unitatile de tnvatamant preuniversitar 

hotaraste : 

Art.r Se aproba acordarea unui numar de 39 de burse sociale pentru semstrul al -II· 
lea al anului scolar 2019-2020, repartizate astfel: 

Criteriul elevi din mediul rural - 16 dosare 
Criteriul medical- 21 dosare 
Criteriul venit- 2 dosare 

Art. 2 Bursele de ajutor social se acorda la inceputul anului scolar i;,i sunt revizuite 
semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei. 

Art. 3 Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la 
cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat. Bursele de ajutor social 
se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu frecventa din 
invatamantul preuniversitar de stat: a) orfani sau bolnavi de TBC si care se afla in 
evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de 
malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii 
congenitale, hepatita cronies, glaucom, rniopie grava, boli imunologice sau infestati cu 
virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita 
anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburari din spectrul autist, 
boli hematologice ( hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroza chistica si cu orice alte 
boli cronice pe care Consiliile de administratie ale unitatilor de rnvatamant 
preuniversitar le pot lua in considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se 

Str. Viilor, nr.61, Slobozla 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_n rl_slobozla@yahoo.com 
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face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist �i avizat de .medicul de 
familie/ medicul de la cabinetul scolar 
b) elevi din mediul rural, care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu au 
posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu; 
c) elevi proveniti din familii care indeplinesc in mod cumulat urmatoarele conditii: 1. nu 
realizeaza un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai 
mare de 50% din salariul minim net pe economie; nu detin terenuri agricole cu o 
suprafata mai mare de 20.000 mp, in zonele colinare §i de ses, §i de 40.000 mp, in 
zonele montane. 

Prof.N 

Intocmit, 
Secretar Consiliul de Administratie 

Prof. Neagu Gina 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nrl_slobozla@yahoo.com 


