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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care  

frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia,  
pentru semestrul II al anului școlar 2021 - 2022 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr. 5296/2022 - I din 24.02.2022 a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 -  Adresa nr. 825 din 21.02.2022 a Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” 
Slobozia; 
 - Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale nr. 89 din 
17.02.2022 privind validarea listei privind beneficiarii burselor de ajutor social pe 
semestrul al II-lea al anului școlar 2021 - 2022; 
     -  Raportul comun de specialitate nr. 5303/2022 – Y din 24.02.2022 al Direcției 
Coordonare Organizare și Direcţiei Buget Finanțe; 
            - Avizul nr. 5487/2022 – Y din 28.02.2022 al Comisiei pentru  învățământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), f) şi alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 82 și 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului educației nr. 5870/2021, privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor  din învățământul preuniversitar de stat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1094/2021 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor de performanță, de merit,  de studiu și de ajutor social 
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență,  care se acorda în 
anul școlar 2021-2022; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1(1) Începând cu luna februarie 2022 se aprobă acordarea unui număr de 

69 burse de ajutor social, elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale 
Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022. 

 (2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabilește la suma de                   
250 lei/elev/lună, în raport de integralitatea îndeplinirii criteriilor generale de 
acordare a acestor burse. 
  (3) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă 
îndeplinirea condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social și stabilirea listei 
beneficiarilor acestor burse aparţine în integralitate comisiei de atribuire a burselor 
constituită la nivelul unităţii de învăţământ.  
 

Art.2 Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al Judeţului 
Ialomiţa pentru anul 2022, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat, prin bugetul unităţii de învăţământ.  
 

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului General al 
Judeţului Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe și Şcolii 
Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia şi, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului 
– Judeţului Ialomiţa, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 
 

   PREŞEDINTE,  
                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

              MARIAN PAVEL                                                Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                              ADRIAN ROBERT IONESCU    
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