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PROIECT DE HOTĂ RA'RE NR. 

privind aprobarea acord ă rii burselor de ajutor social elevilor care frecventeaz ă  cursurile 
Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, 

pentru anul ş colar 2022 - 2023 

Cons iliul Judetean Ialomiţ a, 
Av ă nd in vedere; 
- referatul de aprobare nrogł4V 2tV- CI din łŮ .10.2022 a Pre,s'edintelui Consiliului 

Judeţ ean 
Examindnd: 
- Adresa nr. 5859 din 07.10.2022 a Scorn Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 

Slabozia; 
- Hotdrarea  fly. 33 din 03.10.2022 a Consiliului de Administra ţ ie al Scolii 

Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia privind validarea listei privind beneficiarii 
burselor de ajutor social; 

- Raportul 	nr. 04/38 2p PA —in  4, 	2022 al Direcţ iei Coordonare 
Organizare; 

- Avizul nr.    2022 al Comisiei economico-financiare 
agriculturd; 

Avizul nr.  	2022 al Comisiei pentru invdtdmant, culturd, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civild ş i relaţ ii externe; 

In conform itate Cu: 
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. d), f) ş i aim. (5) lit, a) din Ordonanţ a de Urgenţă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i completdrile 
ulterioare; 

prevederile art. 82 si 105 aim. (2) din Legea educaţ iei nationale nr. 1/2011, cu 
modific ă rile i completă rile ulterioare; 

- prevederile anexei la Ordinul ministrului educatiei nr. 5.379 din 7 septembrie 2022 
pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invdtă mantul 
preuniversitar; 

prevederile Hotă rdrii Guvernului nr. 1138 din 14.09.2022 pentru aprobarea 
cuantutnului minim al burselor lunare de perforrnantd, de merit, de studiu si de ajutor social 
pentru elevii din invdţ drmintul preuniversitar cu frecvenţă  care se acordd in anul scolar 2022- 
2023, si pentru stabilirea termenelor de plaki a acestora; 

prevederik Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, cu modificdrile 
ş i completdrile lterioare; 

- prevederile Hotdrdrii Consiliului Judeţean Ialomita nr. 16 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022, cu modifică rile si 
cornpletă rile ulterioare, 



În temehd art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţ a de Urgentă  a Guvernului 
nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

110T/IRA4TE: 

Art. 1(1) incepă nd cu luna octombrie 2022 se aprobă  acordarea unui numă r de 76 burse de 
ajutor social, elevilor care frecventează  cursurile Ş coiii Profesionak Speciale "Ion 
Teodorescu" Slobozia, pentru anul scalar 2022-2023. 
(2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabileste la suma de 250 lei/elevilună , in 

rap ort de integralitatea indeplinirii criteriilor generale de acordare a aces tor burse. 
(3) Responsabilitatea  prim irii cererilor, a verifică rii documentelor care atestă  indeplinirea 

condi tiilor de acordare a burselor de ajutor social si stab ilirea listei beneficiarilor acestor 
burse apar tine in integralitate cornisiei de acordare a burselor constituită  la nivelul unităţ ii 
de invată rnă nt. 

Art. 2 Lista elevilor care beneficiaz ă  de bursele de ajutor social poate fi revizuită  lunar la 
cererea beneficiarilor, astfel; 

a) Se adaugă  listei beneficiarilor de burse de ajutor social elevii care fac dovada 
incadră rii in conditiile prey ă zute; 

b) Elevii care acumuleazd 10 sau Inca multe absente nemotivate intr-o lun ă  nu prirnesc 
bursa de ajutor social pentru luna respectivă . 

Art. 3 Bursek de ajutor social vorj acordate de la bugetul de stat din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adă ugată , aprobate în bugetul judetului Ialomita cu această  destinatie ş i 
din bugetul propriu al Judetului lalornita, prin bugetul unitatii de invakimă nt. 

Art. 4 Prezenta hotă ră re devine obligatorie si produce efecte de la data cotnunică rii. 

Art.5 Prezenta hotă reire Sc va comunica, prin grija Secretarului General al Judetului 
spre ducere la indeplinire, Direc tiei Buget Finante i Scolii Profesionale Speciale 

"Ion Teodorescu" Slobozia ş i, spre stiintă , Instituţ iei Prefectului — Judetului Ialomita, 
urmă nd RI fie publicat ă  pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita, sectiunea, "Monitorul 
Oficial al Judetului". 

PREYEDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al judetului Ialotnita 
Adrian Robert IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rfire privind aprobarea acordArii burselor de ajutor social elevilor care 

frecventeazâ cursurile Scorn Profesionale Speciale  "Ion Teodorescu" Slobozia, 
pentru anul ş colar 2022 - 2023 

Prin proiectul de hotă xă re supus dezbaterii propunem aprobarea acord ă rii burselor de ajutor social 
elevilor care frecventeaz ă  cursurile Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul 
ş colar 2022 - 2023. 

Prin adresa nr. 5859 din 07.10.2022 unitatea de invă tă mă nt special mai sus precizat ă , aflat ă  sub 
autoritatea Consiliului Judetean Ialomita, solicit ă  acordarea unui num ă r de 76 de burse sociale pentru elevii 
care indeplinesc criteriile generale prev ă zute de Ordinul ministrului educatiei nr. 5379 din 07.09.2022 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din inv ă tă mă ntul preuniversitar de stat. 

Responsabilitatea primirii cererilor ş i a verific ă rii documentelor in vederea indeplinirii conditiilor de 
acordare a burselor de ajutor social a revenit in integralitate ş colii, respectiv comisiei de acordare a burselor 
din unitatea de inv ă tă mă nt, numit ă  prin Decizia directorului unit ă tii ş colare nr. 9 din 01.09.2022. 

Lista beneficiarilor de burs ă  de ajutor social pentru anul ş colar 2022 — 2023 a fast aprobat ă  prin 
Hotă rarea m. 33 din 03.10.2022 a Consiliului de Administratie al Ş colii Profesionale Speciale "Ion 
Teodorescu" Slobozia, 

Articolul 16 din anexa la Ordinul ministrului educatie nr. 5379 din 07.09.2022 prevede c ă  lista elevilor 
care beneficiaz ă  de bursele de ajutor social poate Ii revizuit ă  lunar la cererea beneficiarilor, Se adaug ă  listei 
beneficiarilor de burse de ajutor social elevii care fac dovada incadr ă rii în conditiile prev ă zute de art. 15 
aim. (1) lit. b) — c) din ordin. Elevii care acumuleaz ă  10 sau mai multe absente nemotivate intr-o lung nu 
primesc bursa de ajutor social pentru luna respectiv ă . 

Conform art. 4 din anexa la Ordinul ministrului educatiei nr. 5379 din 07.09.2022 ş i art. 82 
aim. (1^1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, cuantumul 
minim al bursei de ajutor social se stabile ş te anual prin hot ă ră re de Guvem, iar autorit ă tile publice locale pot 
suplimenta cuantumul minim garantat in functie de posibilit ă tile financiare. 

Potrivit prevederilor art. 1 aim. (1) lit. d) din Hot ă ră rea Guvemului nr. 1.138 din 14.09.2022, in anul 
ş colar 2022-2023, cuantumul minim al bursei de ajutor social, de care pot beneficia elevii din inv ă tă mă ntul 
preuniversitar cu frecvent ă , este de 200 lei. 

In semestrul II al anului ş colar 2021— 2022 prin Hot ă ră rea Consiliului Judettan Ialomita nr. 46 din 
28.02.2022 s-a aprobat cuantumul unei burse de ajutor social la suma de 250 lei/elevilund. 

Astfel, in concordanta cu prevederile legislative, raportat la nevoile acestor elevi i bugetul existent, 
se propune ca in anului scolar 2022-2023 elevii Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia care 
indeplinesc criteriile generale de acordare s ă  beneficieze de bursa ajutor social in cuantum de 
250 lei/lun ălelev, incep ă nd cu luna octombrie a anului 2022. 



PREKDINTE, 
MARIAN PAVE 

Fată  de cele de mai sus, av ă nd in vedere cadrul legislativ mai sus invocat, coroborat cu prevederile 
art. 173 aim. (1) lit. d), aim. (5) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 5712019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, constat ă nd c ă  sunt intrunite conditiile de 
necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul 
prezentate în proiect. 

Redactat, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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RAPORT 
la proiectul de hot ă rfire privind aprobarea acord ă rii burselor de ajutor social elevilor care 

frecventeaz ă  cursurile Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, 
pentru anui ş colar 2022 - 2023 

Proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii plenului propune aprob  area  aeord ă rii burselor de ajutor 
social elevilor care frecventeaz ă  cursurile Scolii Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" Slobozia, 
pentru anul ş colar 2022-2023. 

Proiectul de hotă ră re este fundamentat, din punct de vedere legal, de dispozitiile: 
- art, 82 ş i 105 din Legea educatiei na ţ ionale nr. 1/2011, cu modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare; 
- art. 3, art. 4, art. 14 — 20, art. 22 din anexa la Ordinul ministrului educaţ iei nr. 5379 din 

07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
invăţă mă ntul preuniversitar; 
dispozitiile art. 1 din Hotă ră rea Guvemului nr. 1138 din 14.09.2022 pentru aprobarea 

cuantumului minim al burselor lunare de performanţă , de merit, de studiu ş i de ajutor social pentru 
elevii din invăţă mă ntul preuniversitar cu frecvent ă , care se acord ă  in anul scolar 2022-2023, ş i pentru 
stabilirea termenelor de plată  a acestora; 

Astfel, elevii din invăţă mă ntul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de ajutor social, iar 
consiliile locale/jude ţ ene stabilesc anual, prin bot ă ră re, cuantumul ş i numă rul burselor care se acord ă  
din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din bugetul propriu al judetelor. Bursele 
de ajutor social se acordă  la inceputul anului ş colar ş i sunt revizuite lunar in func ţ ie de modific ă rile 
intervenite in veniturile nete ale familiei, starea de să nă tate a elevilor sau in cazul transfer ă rii elevilor. 

Responsabilitatea primirii cererilor ş i a verific ă rii documentelor in vederea indeplinirii 
conditiilor de acordare a burselor de ajutor social revine in integralitate ş colii prin comisia de acordare a 
burselor din unitatea de invăţă mă nt. 

Prin Hotă ră rea Consiliului de Administratie al Sochi Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" 
Slobozia nr.33 din 03.10.2022 privind stabilirea listei privind beneficiarii burselor de ajutor social, 
comunicat ă  cu adresa nr. 5859 din 07.10.2022 s-a aprobat pentru anul ş colar 2022 - 2023 acordarea 
bursei de ajutor social unui numă r de 76 elevi, din care 17 elevi sunt din mediu rural sau alt ă  localitate 
de domiciliu, 50 elevi din motive medicate, 6 elevi in plasamerit, 2 elevi in intretinerea unui singur 
p ă rinte ş i 1 elev orfan. 

Prin Hot ă ră rea Consiliului Judeţ ean lalomi ţ a nr. 46 din 28.02.2022 pentru semestrul II al anului 
ş colar 2021 — 2022 a fost aprobat cuantumul unei burse de ajutor social la suma de 250 
lei/elev/lună  

Fată  de cele de mai sus, coroborat Cu  prevederile bugetare ş i nevoi le elevilor, pentru anul ş colar 
2022-2023 se propune acordarea bursei de ajutor social in cuantum de 250 lei/lima/elev. 

-DIRECTOR EXECUTIV ADJ., 
Iulian Grig in DOGARU 



MINISTERUL EDUCATIE1 
Ş COALA PROFESIONALA SPECIALA "ION TEODOIRESCU" 

Nr. 5859 din 07.10.2022 

Că tre 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIT'A  

În conformitate cu prevederile 0.M.E nr. 5379/ 07.09.2022 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din inv ăţă mantul preuniversitar, v ă  rugă m 
să  aprobaţ i acordarea unui num ă r de 76 burse de ajutor social pentru elevii din unitatea 
no astră . 

Mentionă m faptul c ă , dosarele privind acordarea burselor sociale au fost analizate in 
cadrul Comisiei de acordare a burselor sociale, numit ă  prin Decizia directorului unit ăţ ii de 
invă tă mant nr. 9 din 01.09.2022 ş i supuse spre aprobare Consiliului de administra ţ ie al Ş colii 
Profesionale Speciale "Ion Teodoreseu" din Slobozia in cadrul ş edinţ ei ordinare din data de 
03.10.2022. 

Anexat, v ă  inaintă m, copie a Hotă rarii nr. 33 din 03.10.2022 a Consiliului de 
administratie al Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" din Slobozia cu privire la 
citeriile specifice pentru acordarea burselor sociale ş i a numă rului de dosare aprobate. 

Cu deosebită  considera ţ ie, 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 

e - mail: sc_nriş iobozia@yahoo.eom  



Ş COALA PROFESIONALA SPECIALA "ION TEODORESCU" 
INISTERU FDUCATIEI 

HOT `A.  jkREA CONSILEJLIJI DE ADMINISTRATE NR. 33 /03.19.2022 
privind validarea listei privind beneficiarii burselor de *tor social 

Consiliul de adminis ţ ratie al Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" constituit 
prin decizia directorului unit ă tii de inv ă .tă mant nr. 261 709.09.2022, reunit in ş edintă  ordinar ă  
in data de 03.10.2022, in confonnitate cu prevederile art. 96 din Legea edueatiei na ţ ionale nr. 
1/2011, cu modific ă rile i completă rile ulterioare si cu prevederile art. 15 din Metodologia-
eadru de organizare i func ţ ionare a consillului de administratie din unit ăţ ile de inv ăţă mant 
preuniveritar, anexa la O.M.E. nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare si func ţ ionare a cons iliului de administratie din unit ăţ ile de invă tă mă nt 
preuniversitar. 

avind  in vedere: 

Raportul Comisiei pentru aeordarea burselor de ajutor social inregistrat cu nr. 5537 
din 30.09.2022. 

3n conformitate 

3  0.M.E. nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare ş i fitnctionare a consiliului de administra ţ ie din unit ăţ ile de inv ă tă mă nt 
preuniversitar, cap.IV, art. 15, lit. X; 

▪ 0,M.E nr. 5379 din 07.09.2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din invă tă mdntul preuniversitar; 

▪ 0.M.E nr. 3501 din 31.03.2022 privind structura anului ş colar 2022-2023, 

hotiri ş te: 

Art. 1 Se aprob ă  lista beneticiarilor de burse pentru ajutor social, anex ă  la prezenta 
hotă ră re. Numă rul total de benefieiari este de 76: 
- 17 solicită  burse de ajutor social din motive de domieilita (mediul rural/alt ă  localitate deal 
cea in care se afl ă  Ş coala Profesional ă  Special ă  "Ion Teodorescu"); 
- 59 din motive medieale; 
- 6 plasament; 
- 2 in intre ţ inerea unui singur p ă rinte; 
- 1 orfan. 

Art. 2 Bursele de ajutor social se acord ă  elevilor din inv ăţă mă ntul preuniversitar de 
stat inscri ş i la cursurile cu frecven ţă , la cerere, in func ţ ie de situaţ ia material ă  a familiei sau a 
sus ţ ină torilor legali. 

Str. \Nor, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nrl_slobozia@yahoo.corn  



SCOALA PROFESIONALĂ  SPECIALĂ  ON TEODORESCU" 
MINISTERUL EDUCATIE, 

Art 3 (1) Bursele de ajutor social se acord ă  elevilor din invă tă mantul preuniversitar 
de stat, inscri ş i la cursurile cu frecven ţă , inclusiv celor ş colariza ţ i la domiciliu sau care 
urrneaz ă  cursurile in ş coala de spital, care se ineadreaz ă  in eel putin una dintre urm ă toarele 

a) elevi proveni ţ i din familii care nu realizeaz ă  un venit mediu net lunar pe mernbru 
de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe 
economic. Sc va lua in calcul salariul minim net pe eeonomie in vigoare la data depunerii 
cererii; 

b) elevi orfani, elevi atlati  in intre ţ inerea unui singur p ă rinte (copil pentru care 
instanta de tutel ă  a hot ă rat exereitarea autorit ăţ ii pă rinte ş ti de c ă tre un singur p ă rinte, nefiind 
stabilit modul de indeplinire a obligatiei de intretinere a celuilalt p ă rinte - pensie de 
intretinere; copil cu tat ă  declarat necunoscut; copil adoptat de o singur ă  persoană ) i elevi 
aba.ndonati de p ă rinti asupra c ă rora a fast instituit ă  o naasură  de protectie special ă , respectiv 
plasamentul/plasamentul de urgent ă , acordarea bursei nefiind condi ţ ionată  de venitul net 
lunar al familiei; • 

c) elevi care au deficien ţ e/afect ă ri functionale produse de boli, tulbur ă ri sau afec ţ iuni 
ale structurilor si functiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului 
să nă tâtii ş i al ministrului munch, fanailiei, proteetiei sociale i persoanelor v ă rstnice fir. 
1.306/1.88372016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu 
dizabilit ăţ i in grad de handicap ş i a modalită tilor de aplicare a acestora, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, astfel: 
I. boli ş i tulbură ri ale sistemului nervos ş i ale func ţ iilor mentale globale; 
II. boli ale structurilor ş i func ţ iilor senzoriale; 
III. boli ale structurii laringelui ş i functiilor sale; 
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular ş i ale functiilor sale; 
V. boli ale structurii aparatului respirator ş i ale funeţ iilor sale; 
VI. boll ale structurii sisternului imunitar ş i ale func ţ iilor sale; 
VII. bah ale structurii ş i functiilor sistemelor digestiv, metabolic ş i endocrin; 
VIII. boli ale structurii func ţ iilor aparatului urinar cu sau fă ră  insuficien ţă  renală  cronic ă  
(IRC), indiferent de cauz ă ; 
IX. boli ale structurii ş i functiilor aparatului locomotor ş i corespunz ă toare mi ş că rii; 
X. boli ale structurii pielii, anexelor i functiilor tegumentului; 
XI. boala canceroas ă  (indiferent de localizare, inclusiv recidivele si metastazele); 
XII. boli genetice; 
XIII. transplantul de orgarie, tesuturi i celule, st ă rile posttransplant; 
XIV. once altă  boală , tulburare sau afectiune, de exemplu, eronic ă /genetic ăleare necesit ă  
tratament indelungat pentru cel pu ţ in 6 luni sau servicii de abilitare ş i reabilitare pentru cel 
putin 6 luni sau ingrijiri paliative ş i care se inscrie in vreuna dintre categoriile enumerate 
la pet, i - X111 este luată  in considerare; 

d) elevii din invAtă rnântul primar ş i gimnazial din mediul rural, care stint ş colarizati 
intr-o altă  localitate, intrucdt nu au posibilitatea s ă  studieze intr-o unitate de inv ăţă mant din 
localitatea de domieiliu, acordarea bursei nefiind condi ţ ionat ă  de venitul net lunar al familiei; 
prin localitate de domiciliu se intelege coxnuna/orasul cu subdiviziunile sale administrative. 

Str. Viiior, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nrl_slobozia@yahoo.com  



5COALA PROFES1ONALA SPECIALA "ION TEODORESCU" 
INISTERL E:DUCATIEI 

Art 4 Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza 
certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) si avizat de medicul de familie/medicul 
de la cabinetul scolar, respectiv a certificatului de ineadrare in grad de handicap, flea a fi 
conditionată  de venitul net lunar al familiei. 

Art. 5 Elevii care acumuleazd 10 sau mai multe absente nemotivate intro lun ă  nu 
primesc bursa de *tor social pentru luna respectiv ă . 

Art 6 Nu primesc bursa de ajutor social pe perioada vacantei de yard.: 
a) elevii care nu au promovat anul scolar; 
5) elevii care la sfarsitul anultd scalar sunt corigenti la mai mult de o disciplin ă  si au 

acumulat mai mult 20 de absente nemotivate/an; 
c) absolventii invă tă mântului giinnazia1 care nu au fost admisi în liceu/inv ă tă mdrit 

profesional, cursuri cu frecvent ă , intr-o unitate de inv ă tă mant preuniversitar de stat; 
d) elevii care repet ă  anul scolar din alte motive decAt medicale. 
Art. 7 Avdrid in vedere prevederile art. 16, aim. (1) din 0.M.E nr. 5379/ 07.09.2022 

privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din inv ă tdmântul 
preuniversitar "Lista elevilor care beneficiazei de bursele de ajutor social oblinute in baza 
prevederilor art. 15, alin. (1) lit. b)- c) poate fi revizuită  lunar, let cererea beneficiarilor, 
după  cum urmeaz ă : se adaugă  listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac 
dovada incadreirii in condiiiile prey eizute. 

Metnbrii prezenti: 9 
Voturi pentru: 
Voturi impotrivA: 0 
Abtineri: 0 

Presedinte Consiliul de Administratie 
Director 

Prof. Nea -eaRkMadalina 

intocrnit, 
Secretar Consiliul de Adrninistratie 

Prof. Neagu. Gina 

Str. Vilior, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nriş lobozia@yahoo.coni  
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