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PROJECT DE HOTARARE NR. � 
privlnd aprobarea acorddrli burselor de ajutor social elevilor care frecventeazii cursurile 

Seo/ii Profesionale Speciale "1011 Teodorescu" Slobozia, 

pentru semestrul I al anului scolar 2020 - 2021 

Consiliul Judetean Ialomita, 
' ' Avdnd in vedere: , 

- referatul de aprobare nr. Jh{fj�/ din 11.. .lti.2020 a Presedintelui Consiliului 
Judetean Ialomita, -� 

Examindnd: 
- Adresa nr. 4920 din 02.10.2020 a Seo/ii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 

Slobozia; 
- Hotdrdrea Consiliului de Administratie al Seo/ii Pro.fesionale Speciale nr. 162 din 

29.09.2020 privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a burselor sociale pe 
semestrul I al anului scalar 2020-2 21; 

- Raportul comun nr..J./'(.��/}din R. f(). 2020 al Direcfiei Coordonare Organizare 
si Directiei Buget Finante; 

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

- Avizul nr. I 2020 al Comisiei pentru invdtdmdnt, 
culturd, culte, tineret, colaborarea cu societatea civild si re/a/ii externe; 

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

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

- prevederile art. 82 si 105 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modificdrile si completdrile ulterioare; 

- prevederile art. 3 si art. 4, art. 12 - 14, art. 17 si art. 19 din Anexa 1 - Criteriile 
generate de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat aprobate 
prin Ordinul ministrului educatiei, cercetdrii, tineretului si sportului nr. 5576/2011, cu 
modificdrile si completdrile ulterioare; 

- Ordinul ministrului educatiei 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 generate de acordare a burselor elevilor din 
fnvafamiintul preuniversitar de stat; 

- prevederile Hotdrdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 15 din 21. 02.2020 privind 
aprobarea bugetului general al judetului Ialomua pe anul 2020, cu modificdrile si 
completdrile ulterioare; 

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, 

Conelllul Judetean lalomlta 
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H O T A R A S T E :  

Art. 1(1) Incepdnd cu tuna octombrie 2020 se aprobd acordarea unui numdr de 43 burse de 
ajutor social, elevilor care frecventeazd cursurile Seo/ii Profesionale Speciale "Jon 
Teodorescu" Slobozia, pentru semestrul I al anului scolar 2020-2021. 
(2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabileste la suma de 200 lei/elev/lund, in 

raport de integralitatea fndeplinirii 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 benejiciarilor acestor 
burse apartine tn integra/itate comisiei de atribuire a burselor constituitd la nivelul unitiuii 
de invdtdmdnt. 

' 

Art.2 Bursele de ajutor social vor fl acordate din bugetul propriu al Judetului Ialomita 
pentru anul 2020, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetul 
unitdtii de fnviitamant. 

, , 

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

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

PRE$EDINTE, 
EMIL-CATALIN GRIGORE 

Avizat, 

Secretarul General al Iudetului lalomita 

Adrian Robert /ONESCU 

Rd/Oc 

BSM 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarfire privind aprobarea acordarll burselor de ajutor social elevilor care 
frecventeaza cursurile Scolii Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" Slobozia, 

pentru scmestrul I al anului scolar 2020 - 2021 

Prin proiectul de hotarare supus dezbaterii propunem aprobarea acordarii burselor de ajutor social 
elevilor care frecventeaza cursurile Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru 
semestrul I al anului scolar 2020 - 2021. 

Prin adresa nr. 4920 din 02.10.2020 unitatea de inva\iimant special mai sus precizata, aflatii sub 
autoritatea Consiliului Judetean Ialomita, solicita acordarea unui numar de 43 de burse sociale pentru elevii 
care indeplinesc criteriile generale. prevazute de Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si 
sportului .nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
invii\iimiintul preuniversitar de stat, cu modificarile �i completiirile 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 
pentru elevii prevazuti ,n a11. 13 al aceluiasi ordin, cu respectarea conditiilor impuse prin acest articol. 

In 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 rnodificarile intervenite in veniturile nete ale familiei. 

Responsabilitatea primirii cererilor si a verificarii documentelor in vederea indcplinirii conditiilor de 
acordare a burselor de ajutor social revine in integralitate scolii, respectiv comisiei de atribuire a burselor 
din unitatea de lnvi'i(iimant, dupa cum rezulta din art. 14 din anexa la Ordinul nr. 5576/201 l. 

Prin Hotararea Consiliului Judeteau Ialomita nr. 142 din 30. 11 .2019 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 2019 - 2020, au fost acordate un numar de 36 burse in cuanturn 
de 150 lei/elev/luna, iar prin Horararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 21 din 21.02.2020 prin care s-a 
aprobat acordarea burselor de ajutor social elevilor care frecventeaza cursurile Scolii Profesionale Speciale 
"Ion Teodorescu" Slobozia, pentru semestrul II al anului scolar 2019 - 2020, au fost acordate un numar de 
39 burse in cuantum de 200 lei/elev/luna. 

Conform prevederilor art. I punctul 3 din Ordinul nr. 5.085/30 august 2019 pentru modificarea �i 
completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului �i sportului nr. 5.576/2011 privind 
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din lnvii\iimilntul preuniversitar de stat, bolile 
cronice pentru care se acorda bursele sociale nu mai sunt enumerate limitati v asa cu prevedea art. 13 lit. a) 
din anexa la OMECTS nr. 5576/2011. Consiliile de administratie ale unitatilor de inva(iimant 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 �i avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 
scolar, fliri'i a fi conditionata de venitul net lunar al familiei. 
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Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu rnodificarile �i completilrile ulterioare prevede la art. 82 ca 
elevii din fova\iimantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de ajutor social, iar cuantumul acestor 
burse acordate din surnele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum �i numarul acestora se 
stabilesc anual prin hots.rare a consiliului local sau judetean, dupa caz. De aJtfel, art. I 05 alin. (2) din 
aceeasi lege stipuleaza ca finantarea complementara se asigurii din bugetele locale ale unitatilor 
administrativ teritoriale de care apartin unitatile de inviitiimant preuniversitar si din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adilugata, aprobate anual prin legea bugetuJui de stat cu aceasta destinatie §i in 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 ca: 

"( l) Cuantumul minim al bursei de performanta, al bursei de merit, al bursei de studiu si al bursei de 
ajutor social se stabileste anual prin hotarfu:e a Guvemului. 

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

In concordanta cu prevederile legislative se propune ca 10 semestru I al anului scolar 2020-2021 
elevii Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia care Indeplinesc criteriile generate si 
specifice de acordare sii beneficieze de bursa de ajutor social in acelasi cuantum de 200 lei/lunii/elev 
incepand cu luna octombrie a anului 2020. 

Fatii de cele de mai sus, avand 10 vedere cadrul legislativ mai sus invocat, coroborat cu prevederile 
rut. 173 alin. (!) lit. d), f) §i alin. (5) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completiirile ulterioare, constatand cii sunt intrunite conditiile de 
necesitate si oportunitate, propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hotararii in forma §i continutul 
prezentate in proiect. 

PRESEDINTE, 
EMIL-CATA.LIN GRIGORE 

Redactat, 
Baragan Stelica Marius 
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RAP ORT 
la proiectul de hotarare privind aprobarea acordiirii burselor de ajutor social elevilor care 

frecventeazii cursurile �colli Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" Slobozia, pentru 
semestrul I al anului scolar 2020 · 2021 

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 I al anului scolar 2020- 2021.  

Proiectul de hotarare este fundamental, din punct de vedere legal, de dispozi\iile: 
art. 82 si 105 din Legea educatiei na\ionale nr. 1 / 2 0 1 1 ,  cu modificarile �i completarile 

ulterioare; 
art. 12 -  1 4 ,  art. 1 7  !;ii art. 19 din anexa la Ordinul ministrului educatiei, cercetaril, tineretului 
!;ii sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din Tnva\amantul preuniversitar de stat, cu rnodlncarlle �i cornpletarile ulterioare; 
prevederile Ordinului ministrului educa\iei na\ionale nr. 5.085/30 august 2019 pentru 
modificarea 9i completarea anexei la Ordinul ministrului educa\iei, cercetaril, tineretului 9i 
sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor 9enerale de acordare a burselor 
elevilor din Tnva\amantul preuniversitar de stat; 
prevederile Hotararll Guvernului nr. 666 din 9 septembrie 2019 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu 9i de ajutor social pentru 
elevii din Tnvii\amantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor Tn anul 
scolar 2019-2020. 
Astfel, elevii din Tnva\amantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de ajutor social, 

iar consiliile judetene stabilesc anual , prin hotarare, cuantumul �i nurnarul burselor care se acorda 
din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Bursele de ajutor social se acorda la 
Tnceputul anului scolar �i sunt revizuite semestrial, Tn func\ie de modificarile intervenite Tn veniturile 
nete ale familiei. 

Responsabilitatea primirii cererilor ?i a veriflcarii documentelor Tn vederea fndeplinirii 
condi\iilor de acordare a burselor de ajutor social revine Tn integralitate scotii prin comisia de 
atribuire a burselor din unitatea de Tnva\amant. 

Prin Hotararsa Consiliului de Adrninistratie al $colii profesionale Speciale nr. 162 din 
29.09.2020 privind aprobarea.crlterfllcr-speciflce-pentru acordarea -burselor sociale pe semestrul I 
al anului scolar 2020-2021, comunlcata cu adresa nr. 4920 din 02. 10 .2020 ,  s-a aprobat pentru 
semestrul I al anului scolar 2020 - 2021 acordarea bursei de ajutor social unui nurnar de 43 elevi, 
din care 1 6 elevi sunt din mediu rural, 25 elevi din motive medicale 9i 2 elevi care provin din familii 
care reallzeaza un venit net mediu lunar sub plafonul prevazut Tn criteriile acordare a burselor din 
Tnva\amantul preuniversitar de stat, aprobate prin OMECTS nr. 5.576/2011,  cu rnodificarile 9i 
completarile ulterioare. 

Tn anul semestrul II al anului scolar 2019 - 2020 cuantumul bursei socials a fost de 200 
lei/luna/elev, iar pentru semestrul I din anul scolar 2020 - 2021 se propune acordarea acelelasi 
sume de 200 lei/luna/elev, cu precizarea ca bursele se vor acorda din bugetul anului 2020. 

DIRECTOR EXECUTIV D.C.O., 
)onica BA�IANU _p 

timmnn;;;r 
10000063952 

DIRECTOR EXECUTIV D.B.F., 
Mihaela MOROIAN_U 



Nr.4920 din 02.10.2020 

Ciitre 
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

In conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S nr. 5576/ 07 octombrie 201 1 ,  actualizat, 
privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din inviitiimantul 
preuniversitar de stat, art.3, art.4, vii rugiim sii aprobati acrodarea unui numiir de 43 burse de ajutor 
sociale pentru elevii din unitatea noastrii. 

Mentionam faptul ca, dosarele privind acordarea burselor sociale pe semestrul I, al anului 
scolar 2020-2021, au fost analizate in cadrul Comisiei de acordare a burselor sociale, numitii prin 
Decizia nr.68 din 01.09.2020 a directorului unitatii de lnviitiimant �i supuse spre aprobare 
Consiliului de administratie al Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" din Slobozia ln 
cadrul sedintei extraordinare din data de 29.09.2020. 

Anexat, vii 1naintiim, copie a Hotararii Consiliului de administratie al Scolii Profesionale 
Speciale "Ion Teodorescu" din Slobozia cu privire la citeriile specifice pentru acordarea burselor 
sociale �i a numiirului de dosare aprobate. 

Cu deosebitii consideratie, 

Director, 
Prof. Neagu Ioana Madalina 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 
Tel/fax: 0243212085 
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�COALA PROFESIONALA SPECIAL.A "ION TEODORESCU" 
• MINISTUl.Ut SOI/CATI fl Sl Clll..CITARII 

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR.162/ 29.09.2020 
privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a burselor sociale pc semestrul I al 

anului scolar 2020-2021 

Consiliul de administratie al Seo iii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" constituit prin 
decizia directorului unitatii de invii\iimant nr. 340 /24.09.2020, reunit 1n sedinta extraordinara in 

data de 29.09.2020, 1n conformitate cu prevederile art, 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, 
cu modificarile si cornpletarile ulterioare si cu prevederile art, 15 din Metodologia-cadru de 
organizare �i functionare a consiliului de administratie din unitatile de invii\amant preuniveritar, 
anexa la 0.M.E.N nr. 4619/2014 

avfind in vedere: 

Solicitarea de aprobare a criteriilor specifice de acordare a burselor sociale in vederea 
inaintarii catre Consiliul Judetean Ialomita; 

Raportul Comsiei pentru acordarea burselor sociale inregistrat cu nr. 4628/25.09.2020 la 
nivelul unitatii de invatiimant; 

in conformitate cu: 

- 0.M.E.C.T.S. nr. 5.576 din 7 octombrie 201 1  (*actualizat*) privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din invii\iimantul prcuniversitar de stat (actualizat 
panii la data de 16 martie 2012). 

hotiirii�te : 

Art.l Bursele de ajutor socialse acorda la inceputul anului scolar �i sunt revizuite 
semestrial, in functie de modificarile intervenite in veniturile nete lunare ale familiei. 

Art.2 Se aproba criteriile specifice de acordare a burselor sociale pe semestrul I al anului 
scolar 2020.2021: 

- nota 10 sau calificativul FB (foarte bine) la purtare; 
- sll nu inregistreze un numiir mai mare de lO absente nemotivate (inclusiv in cazul 

inva\amantu lui on-line). 
Art. 3. Se aproba raportul intocmit de Comisia de acordare a burselor sociale pentru anul 

scolar 2020-2021. La niveiul unitatii de 1nviitiimant au fost depuse un numar de 43 de dosare 
pentru acordarea de burse sociale dupa cum urmeaza: 

16 dosare prin care se solicits burse sociale din categoria elevilor din mediul rural, care 
sunt scolarizati intr-o alta localitate, lntrucat nu au posibilitatea sa studieze intr-o unitate 
de invii\amant din localitatea de domiciliu; 
25 dosare prin care se solicita burse sociale din categoria elevilor din motive medicale pe 
baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie; 
2 dosare pentru elevi proveniti din farnilii care indeplinesc in mod cumulat urmatoarele 
conditii: nu realizeazii un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe mernbru de 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 
e-mail: sc_nrl_slobozia@yahoo.co 



�COALA PROFESIONALA SPECIALA "ION TEODORESCU" 
e,MtNl�HllUl SOUCATIEI SI CtRCn'AIUI 

familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; nu detin terenuri agricole 
cu o suprafata rnai mare de 20.000 mp, In zonele colinare si de ses, si de 40.000 mp, in 
zonele montane. 
Art. 4 Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune 

acte doveditoare, In primele IO zile lucratoare ale fiecarui semestru. La stabilirea venitului 
mediu net lunar pe membru de farnilie, se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent 

realizate de membrii familiei, inclusiv alocatia suplimentara pentru copii. 

Presedinte Consiliul de Administratie 
Director 

Prof.Neagu Ioana Madalina 

1vv 

u Intocmit, 
Secretar Consiliul de Administratie 

Prof. Neagu Gina 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nrl_slobozia@yahoo.co 


