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PROIECT DE HOTAA'RE NR. 
privind completarea art. 1 din Hoteirtirea Consiliului Jude ţ ean Ialomiţa nr. 220 din 

28.10.2022 privind aprobarea acord ă rii burselor de ajutor social elevilor care frecventeaz ă  
cursurile &al Profesionale Speciale "Iron Teodorescu" Slohozia, 

pentru anul ş colar 2022 - 2023 

Consiliul Judeţ ean Ialorniţ a, 
Avand fn vedere: 

referatul de aprobare nr. MY/ /65,&-(1  din 0.11.2022 a Presedintelui Consiliului 
Judetean Ialomiţ a; 

- prevederile Hotă rarea Consiliului Judetean Ialotniţa nr. 220 din 28.10.2022 privind 
aprobarea acordă rii hurselor de ajutor social elevilor care ,frecventează  cursurile 
Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul scolar 2022 - 2023 

Examin ă nd: 
Adresa nr. 6517 din 02.11.2022 a $colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 

Slobozia; 
- Hotăr'area nr. 65 din 31.10.2022 a Consiliului de Administraţ ie al Scolii 

Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia privind aprobarea dosarelor de burse de 
ajutor social; 

Raportul 	nr. 494 2ZJ  din  0411  2022 al Direcţ iei Coordonare 
Organizare 

Avizul nr.    2022 al Comisiei economico-financiare 
agricultură ; 

- Avizul nr.  	2022 al Comisiei pentru 'invăţă mânt, cultură , culte, 
tin eret, colaborarea Cu societatea civiiă  ż  relatii externe; 

In conform itate cu: 
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. d), ,f) ş i aim. (5) lit, a) din Ordonanta de Urge* a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, Cu modifică rile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

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

- prevederile anexei la Ordinul ministrului educaliei nr. 5.379 din 7 septembrie 2022 
pentru aprob area Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invăţă mantul 
preuniversitar; 

- prevederile Hoteirarii Guvernului 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 lnv ăţă mantul preuniversitar cu frecvenţă , care se acordd în anul scolar 2022- 
2023, si pentru stabilirea termenelor de plată  a acestora; 

- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, cu modifică rile 
ş i completă rile ulterioare; 



- prevederile art. 47 alin. (4), art. 60 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnicci legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile ş i 
completdrile ulterioare; 

prevederile art. 46— art. 47 din Regulament de organizare ş i fUncţ ionare a Consiliului 
Judetean Ialomiţa, aprobat prin Hoteircirea Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, 
cu modificdrile ş i completdrile ulterioare, 

- prevederile Hotă rdrii Consiliului Judetean lalomita nr. 16 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al judetului lcdomita, pe anul 2022, Cu modificcirile ş i 
cornpletdrile ulterioare, 

In  temeiul art. 196 aim. (I) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE: 

Art. I La art.] din Hotdrdrea Consiliului Judetean Ialornita nr. 220 din 28.10.2022 
privind aprobarea acordă rii burselor de ajutor social elevilor care frecventează  cursurile 
Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul scolar 2022 — 2023, 
clupd alineatul (1) se introduce un nou alineat (1".1) care va avea urmdtorul cuprins: 
" (1"1) incepdnd cu luna noiembrie 2022 numdrul de burse de ajutor social prey ă zut la 
aim. (1) se completeazd cu un num ă r de 4 burse, rezultdnd un num ă r total de 80 de burse de 
ajutor social." 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotdrdrii Consiliului Judepan lalomita nr. 220 din 
28.10.2022 privind aprobarea acorddrii burselor de ajutor social elevilor care frecventeazd 
cursurile Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul scolar 2022 — 
2023, rdindn în vigoare. 

Art. III Prezenta hotiirdre devine obligatorie si produce efecte de la data 
cornunică rii. 

Art. IV Prezenta hotă rdre se va comunica, prin grija Secretarului General al 
Judetului Ialomita, spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Buget Finanţ e ş i Ş colii Profesionale 
Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia ş i, spre stiinţă , Institutiei Prefectului Judeplui 
Ialomiţ a, urmand sd fie publicată  pe site-ul Cons iliului Judeţ ean Ialomita, sectiunea, 
"Monitorul Oficial al Judetului". 

PREWDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al juderului Ialomiţa  
Adrian Robert IONESCU 
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Nr. Z9.9 din 	.11.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă ră re privind completarea art. 1 din Hotă rfirea Consiliului Judetean Ialomita 

nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acord ă rii burselor de ajutor social elevilor care frecventeaz ă  
cursurile Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, 

pentru anul scolar 2022 - 2023 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii propunem completarea art. 1 din Hot ă ră rea Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acord ă rii burselor de ajutor social elevilor care 
freeventeaz ă  cursurile Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul scolar 2022 - 
2023 

Prin hot ă ră rea care se dore ş te a fi completat ă  s-a aprobat acordarea, incep ă nd cu luna octombrie 
2022, a unui num ă r de 76 de burse sociale pentru elevii care frecventeaz ă  cursurile Ş colii Profesionale 
Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia si care indeplineau criteriile generale prev ă zute de Ordinul ministrului 

educaţ iei nr. 5379 din 07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
invă tă mă ntul preuniversitar de stat, jar cuantumul unei bursei a fost stabilit la 250 lei/lun ă /elev. 

• Articolul 16 din anexa la Ordinul ministrului educa ţ ie nr. 5379 din 07.09.2022 prevede c ă  lista 
elevilor care beneficiaz ă  de bursele de ajutor social poate fi revizuit ă  lunar la cererea beneficiarilor, Sc 
adaug ă  listei beneficiarilor de burse de ajutor social elevii care fac dovada ineadr ă rii in condi ţ iile prevă zute 
de art. 15 aim. (1) lit. b) — c) din ordin. Elevii care acurnuleaz ă  10 sau mai multe absente nemotivate intr-o 

lună  flu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectiv ă . 
Prin adresa nr. 6517 din 02.11.2022 Ş coala Profesional ă  "Ion Teodorescu" Slobozia a transmis copia 

Hotă rarii Consiliului de administra ţ ie fir. 65 din 31.10.2022, prin care s-a revizuit lista beneficiarilor de 
burse de ajutor social, prin completarea listei precedente cu un num ă r de 4 beneficiari. Astfel, incep ă nd cu 
luna noiembrie, num ă rul de beneficiari de burse de ajutor social este 80. 

Fată  de cele de mai sus, avand in vedere cadrul legislativ mai sus invocat, coroborat cu prevederile 
art. 173 gin. (1) lit. d), f) si ann. (5) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgent ă  a Guvemului nr. 5772019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterio are, constatand c ă  sunt intrunite condi ţ iile de 
necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judelean Ialomi ţ a adoptarea hot ă rarii in forma ş i conţ inutul 
prezentate in proiect. 

PREKDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redaetat, 
Teodoreseu Gabriela - Virginia 
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DIRECŢ IA COORDONARE ORGANIZARE 	 .11.2022 

RAPORT 
la proiectul de hot ă ră re privind compietarea art. 1 din Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomita 

nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acord ă rii burselor de ajutor sodal elevilor care 
frecventeaz ă  cursurile Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, 

pentru anul scolar 2022 - 2023 

Proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii plenului propune aprobarea complet ă rii art. 1 din 
Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acord ă rii burselor de 
ajutor social elevilor care freeventeaz ă  cursurile Seca Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" 
Slobozia, pentru ain't ş colar 2022-2023. 

Proiectul de hot ă ră re este fundarnentat, din punct de vedere legal, de dispozi ţ iile: 
art. 82 si 105 din Legea educa ţ iei naţ ionale nr. 172011, cu modific ă rile i completă rile ulterioare; 
art. 3, art. 4, art. 14 — 20, art. 22 din anexa la Ordinul ministrului educa ţ iei nr. 5379 din 
07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor generale de aeordare a burselor elevilor din 
invă tă mă ntul preuniversitar; 
dispoziţ ille art. 1 din Hot ă rarea Guvemului nr. 1138 din 14.09.2022 pentnt aprobarea 

cuantumului minim at burselor lunare de performant ă , de merit, de studiu ş i de ajutor social pentru 
elevii din invă tă mă ntul preuniversitar cu frecven ţă , care se acord ă  in anul ş colar 2022-2023, ş i pentnt 
stabilirea termenelor de plat ă  a aeestora. 

Bursele de ajutor social se acord ă  la inceputul anului ş colar ş i sunt revizuite lunar in lime:0e de 
modifică rile intervenite in veniturile nete ale familiei, starea de s ă nă tate a elevilor sau in cazul 
transfer ă rii elevilor. 

Responsabilitatea primirii cererilor si a verific ă rii documentelor in vederea indeplinirii 
condi ţ illor de acordare a burselor de ajutor social revine in integralitate ş colii prin comisia de acordare a 
burselor din urtitatea de inv ăţă mă nt. 

Prin Hotă rarea Consiliului de Administratie at Scolii Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" 
Slobozia nr. 65 din 31.11.2022 s-a aprobat revizuirea listei beneficiarilor de burse pentru ajutor social 
prin completarea cu un num ă r de 4 beneficiari, din care 2 elevi pentru motive medicale ş i 2 elevi sunt in 
p1as ament. 

Prin Hot ă ră rea Consiliului Judelean lalomi ţ a nr. 220 din 28.10.2022 pentru anul scolar 2022— 
2023 s-au aprobat, incep ă nd cu tuna oetombrie, un num ă r de 76 burse, jar cuantumul unei burse de 
ajutor social in sum. de 250 leiielevilun ă . 

Faţă  de cele de mai sus, incepand cu luna noiembrie 2022, pentru anul ş colar 2022-2023 se 
propane acordarea unui num ă r total de 80 de burse de ajutor social, in cuanturn de 250 lei/lun ă /elev. 

DIRECTOR EXOTTIV A 
Iulian — Grigori D 



MINISTERUL EDUCATIE1 
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Ş COALA PROFESIONAL Ă  SPECIALĂ  "ION TEODORESCU" 

Nr. 6517 din 02.11.2022 

Că tre 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 

În  conformitate cu 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 tă mantul preuniversitar, 
vă  rug ă m să  aprobati acordarea unui num ă r de 4 burse de ajutor social pentru elevii din 
unitatea noastr ă . 

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 ă tii de 
invăţă mă nt nr. 9 din 01.09.2022 ş i supuse spre aprobare Consiliului de administratie al Ş colii 
Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" din Slobozia in cadrul ş edinţ ei ordinare din data de 
31.10.2022. 

Anexat, vă  inaintă m, copie a Hot ă ră rii nr. 65 din 31.10.2022 a Consiliului de 
administratie al Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodoreseu" din Slobozia cu privire la 
citeriile specifice pentru acordarea burselor sociale ş i a numă rului de dosare aprobate. 

Cu deosebită  considera ţ ie, 

Director, 

Prof. Neagu Ioana M ă dă lina 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 
e-mail: sc_nri_slonozia@yahoo.com  



Ş COALA PROFES1ONALA SPECIALA "ION TEODORESCU" 
EDIVATIEJ 

HOTARAREA CONSILMLUI E ADMINISTRATIE NR. 65 /31.10.2022 
privirnl aprobarea dosarelor de bane sociale 

Consiliul de adminis ţ ratie al $colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" constituit prin 
decizia directorului unit ăţ ii de inv ă tă mă nt nr. 261 /09.09.2022, reunit In ş edinţă  ordinar ă  in data 
de 31.10.2022, In conformitate cu prevederile art. 96 din Legea educa ţ iei naţ ionale nr. 1/2011, Cu  
modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare  i cu prevederile art. 15 din lVletodologia-cadru de 
organizare  i  functionare a consiliului dc administratie din unită tile de Invă tă mă nt preuniveritar, 
anexa la O.M.E. nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
ş i funcţ ionare a consillului de administraţ ie din unităţ ile de invă tă m ă nt preuniversitar. 

avIţad  in  vedere: 

3  Solicitarca de aprobare a dosarelor pentru acordarea burselor sociale. 

îa conformitate eta: 

▪ O.M.E. nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
ş i func ţ ionare a consiliului de administra ţ ie din unităţ ile de invă tă mă nt preuniversitar, 
cap.1V, art. 15, lit. X; 

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

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

hotAr ă t ş te: 
Art. I Se aprob ă  completarea hot ă ră til C.A nr. 33 din 03.10.2022 privind validarea listei 

beneficiarilor de burse de ajutor social, cu un num ă r de 4 dosare ( 2 beneficiari solieit ă  bursti 
sociallii din motive mediealle; 2 beneficiari solicitgt bursA social ă  din motive plasament). 
Astfel, num ă rul total al beneficiarilor de burse de ajutor social In data de 31.10.2022 este de 80. 

Art. 2 Bursele de ajutor social se acord ă  elevilor din invă tă mă ntul preuniversitar de stat 
inscri ş i la cursurile cu freevent ă , la cerere, in fundtie de situatia material ă  a familiei sau a 
sustină torilor legali. 

Art. 3 (1) Bursele de ajutor social se acord ă  elevilor din inv ă tă mă ntul preuniversitar de 
stat, inscri ş i  In cursurile cu frecvent ă , inclusiv celor ş colarizati la domiciliu sau care urmează  
cursurile in ş coala de spital, care se incadreaz ă  in cel putin una dintre urm ă toarele 

a) elevi proveniti din familii care nu realizeaz ă  urt venit mediu net lunar pe nnembru 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 economic in vigoare la data depunerii cererii; 

b) elevi orfani, elevi aflati  în  intre ţ inerea unui singur p ă rinte (copil pentru care instan ţ a 
de tutel ă  a hotă ră t exercitarea autorit ă til p ă rinte ş ti de că tre un singur p ă rinte, nefiind stabilit 
modul de indeplinire a obligaţ iei de intre ţ inere a celuilalt p ă rinte pensie de intretincre; copil cu 
tan' declarat necunoscut; copil adoptat de o singură  persoan ă )  i  elevi abandonati de pă rin ţ i 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 
Tel/fax: 0243212085 
e-mail: sc_nrl_slobozia@yahoo.com  



KOALA PROFESIONALĂ  SPECIALĂ  "JON TEODORESCU" 
.\! 	ST E. 	D 

asupra c ă rora a fost instituită  o mă sură  de protec ţ ie special ă , respectiv plasamentul/plasamentul 
de urgentă , acordarea bursei nefrind conditionat ă  de venitul net lunar al familiei; 

c) elevi care au deficiente/afect ă ri functionale produse de boli, tutbur ă ri sau afectiuni ale 
structurilor si functiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului 
s ă nă tă tii ş i al ministrului muncii, familiei, protec ţ iei sociale i persoanelor varstnice nr. 
1.30611.88312016 pentru aprobarea criterlilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu 
dizabilită ti in grad de handicap ş i a modalită tilor de aplicare a acestora, cu rnodific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare, astfel: 
I. boli si tulbură ri ale sistemului nervos ş i ale functiilor mentale globale; 
II. boll ale structurilor i funetiilor senzoriale; 
IlL  boll ale structurii laringelui i func ţ iilor sale; 
IV. boll ale structurii sisternului cardiovascular si ale func ţ iilor sale; 
V. boli ale structurii aparatului respirator ş i ale functiiior sale; 
VI. boll ale structurii sistemului imunitar ş i ale functiilor sale; 
VII. boll ale structurii i functiilor sistemelor digestiv, metabolic ş i endocrin; 
VIII. bolt ale structurii func ţ iilor aparatului urinar cu sau fă ră  insuficient ă  renal ă  cronic ă  (IRC), 
indiferent de cauz ă ; 
IX. boll ale structurii ş i func ţ iilor aparatului tocamotor ş i corespunz ă toare misc ă rii; 
X. boli ale structurii pielii, anexelor i functiilor tegumentului; 
XL boala canceroas ă  (indiferent de localizare, inclusiv recidivele i metastazele); 
XII. boll genetice; 
XIII. transplantul de orgarre, ţ esuturi ş i celule, stă rile posttransplant; 
XIV. mice altă  boal ă , tulburare sau afec ţ iune, de exemplu, cronic ă /genetic ă kare necesit ă  
tratament indelungat pentru cel putin 6 luni sau servicii de abilitare  i  reabilitare pentru cel pu ţ in 
6 luni sau ingrijiri pal iative ş i care se inscrie in vreuna dintre categoriile enumerate la pct.  
XIII este Wadi in considerare; 

d) elevii din inv ă tă mantul primar ş i gimnazial din mediul rural, care sunt ş colarizaţ i intr-
o alt ă  localitate, intrucat nu au posibilitatea s ă  studieze intro unitate de inv ăţă mant din 
localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condi ţ ionată  de venitul net lunar al farniliei; 
prin localitate de domiciliu se intelege comuna/ora ş ul cu subdiviziunile sale administrative. 

Art. 4 Acordarea burselor sociale pentru motive medicate se face pe baza certificatului 
eliberat de medicul specialist (tip A5) ş i avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 
ş colar, respectiv a certificatului de incadrare in grad de handicap, f ă ră  a fi condi ţ ionat ă  de venitul 
net lunar al familiei. 

Art. 5 Elevii care acumuleaz ă  10 sau mai muite absente nernotivate Intr -o lună  nu 
primesc bursa de ajutor social pentru luna respectiv ă . 

Art. 6 Nu primesc bursa de atutor social pe perioada vacantei de yard: 
a) elevii care nu au promovat anul scalar; 
b) elevii care la sfar ş itul anutui scalar sunt corigenti la mai mutt de a disciplin ă . ş i au 

acumulat mai mult 20 de absente nemotivate/an; 
c) absolven ţ ii inv ăţă mantului gimnazial care nu au fost admi ş i in liceu/Inv ăţă mant 

profesionat, cursuri cu frecvent ă , intro unitate de inv ă tă mant preuniversitar de stat; 
d) elevii care repet ă  anul scalar din alte motive decat medicate. 

Str. Villor, nr.61, Siobozia 
Tel/fax: 0243212085 

e - mail: sc_nriş lobezia@yahoo.com  



Ş COALA PROFESIONALA SPECIALA "ION TEODORESCU" 
E.DucATI 

Art. 7 Avand in vedere prevederile art. 16, alin. (1) din 0.M.E nr. 5379/ 07.09.2022 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din inv ă tă mântul 
preuniversitar"Lista elevilor care beneficiaz ă  de bursele de ajuior social oblinute in baza 
prevederilor art. 15, alin. (1) lit. b)- c) poate fi revizuit ă  lunar, la cererea beneficiarilor, după  
cum urrnează : se adaugă  listei beneficiarilor de horse  sociale acei elevi care .fac dovada 
incadră rii in conditiile prev ă zute. 

Membrii prezennţ h 7 
Votutri pentric 7 
Voturi irapotrivi.: 9 
Albtineri: 0 

Pre ş edinte Consiliul de Adininistratie 
Director 

Prof. Neagu Ioana Madalina 

intocmit, 
Secretar Consiliul de Administratie 

Prof. Neagu Gina 

Str. Viilor, nr.61, Siobozia 

Tel/fax: 0243212085 
e-mail: sc_nri_slobazia@yahoo.com  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

