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PROIECTDEHOTĂRÂRE NR. __
privind aprobarea acordării burselor de ajutor socialelevilor carefrecventează cursurile

Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu ”Slobozia,
pentru semestrulII al anului școlar 2020 - 2021

Consiliul Judeţean Ialomita,

Având în vedere:

- referatul de aprobare ur. 389%batdin 04.03.2021 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

- Adresa nr. 873 din 23.02.2021 a Şcolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu”
Slobozia,

- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale nr. 258 din
19.02.2021 privind aprobarea burselor de ajutor social pe semestrul al II-lea al anului
şcolar 2020 - 2021;

- Raportul comun nr:6%01foi 16.0% 2021 al Direcţiei Coordonare Organizare
și Direcţiei Buget Finanţe;

- Avizul nr. / 2021 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;

- Avizul nr. / 2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte,

tineret, colaborarea cu societatea civilă şirelaţii externe;
În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), Ş) şi alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adininistrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;

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

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului nr. 5376/2011 privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselorelevilor din învățământul preuniversitar
de stat,

- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.085/30 august 2019pentru modificarea

şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățământulpreuniversitar de stat;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1064 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea

cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor socialpentru
elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul școlar
2020-2021;

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,



HOTĂRĂȘTE:

Art. I(1) Începând cu luna martie 2021 se aprobă acordarea unui număr de 44 burse de
ajutor social, elevilor care frecventează cursurile Școlii Profesionale Speciale "Ion
Teodorescu ” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021.
(2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabilește la suma de 200 lei/elev/lună, în
raport de integralitatea îndeplinirii criteriilor generale şi specifice de acordare a acestor

burse,
(3) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă îndeplinirea
condițiilor de acordare a burselor de ajutor social și stabilirea listei beneficiarilor acestor

burse aparține în integralitate comisiei de atribuire a burselor constituită la nivelul unităţii

de învătământ.

Art.2 Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al Județului Ialomiţa
pentru anul 2021, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetul
unității de învățământ.

Art, 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.

Ari 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului General al Județului

“Ion Teodorescu ” Slobozia şi, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului — Județului Ialomita,
urmând săfie publicatăpe site-ul Consiliului Județean Ialomiţa.

PREȘEDINTE,

MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Judeţului Ialomița

Adrian Robert IONESCU

Rd/Oc
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care

frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ” Ion Teodorescu” Slobozia,
pentru semestrul ÎI al anului școlar 2020 - 2021

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii propunem aprobarea acordării burselor de ajutor social

„elevilorcare frecventeazăcursurile Școlii Profesionale Speciale ”lon Teodorescu” Slobozia, pentru
semestrul II al anului școlar 2020 - 2021.

Prin adresa nr. 875 din 23.02.2021 unitatea de învăţământ special mai sus precizată, aflată sub
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, solicită acordarea unui număr de 44 de burse sociale pentru elevii
care îndeplinesc criteriile generale prevăzute de Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și
sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 17 din anexa la Ordinul 5576/2011, bursele de ajutor social se acordă în
fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, înclusiv în perioada pregătirii examenelor, pe perioada
pregătirii practice, iar potrivit prevederilorart. 19 aceste burse se acordă și pe perioada vacanţelor şcolare
pentru elevii prevăzuţiîn art. 13 al aceluiași ordin, curespectarea condiţiilor impuse prin acestarticol.

În art. 12 al ordinului mai sus precizat se prevede că bursele de ajutor social se acordă la începutul
anului școlarşi sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete ale familiei.

Responsabilitateaprimirii cererilor și a verificării documentelor în vederea îndeplinirii condiţiilor de
acordare a burselor deajutor social revine în integralitate şcolii, respectiv comisiei de atribuire a burselor
din unitatea de învățământ, după cum rezultă din art. 14 din anexa la Ordinulnr. 5576/2011.

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 169 din 14.10.2020 prin care s-a aprobat acordarea
burselorde ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu”
Slobozia, pentru semestrul 1 al anului școlar 2020 — 2021, aufost acordate un număr de 43 burse în cuantum
de 200 lei/elev/lună.

Conform prevederilor art. I punctul 3 din Ordinul ar. 5.085/30 august 2019 pentru modificarea şi

completarea anexeila Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretuluişi sportuluinr. 5.576/2011 privind

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, bolile

cronice pentru care se acordă bursele sociale nu mai sunt enumerate limitativ așa cu prevedeaart. 13 lit. a)
din anexa la OMECTSnr. 5576/2011. Consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ preuniversitar
potlua în considerare orice boli cronice , iar acordarea burselor sociale/pentru motive medicale se face doar
pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul
şcolar, fără a fi condiţionată de venitul net lunaral familiei.

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare prevede la art. 82 că
elevii din învățământul 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 și numărul acestora se
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stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz. De altfel, art. 105 alin. (2) din
aceeași lege stipulează că finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților
administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de învățământ preuniversitar și din sumele defalcate din
taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie și în enumerarea
categoriilor de cheltuieli regăsim "cheltuieli cu bursele elevilor”.

Prin art. ] punctul 2 din OMEN ar. 5.085/30 august 2019 s-a modificat art. 4 din anexa la OMECTS
ar, 5576/2011 în sensulcă;

“(1) Cuantumul minim al bursei de performanţă,al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de
ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.

2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de statşi

numărul acestora se stabilesc anual. prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului
judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea cuantumului minim al

burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar
de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021, stabileşte că bursele se asigură din bugetele

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de 'care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar şi din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această
destinaţie. În anul şcolar 2020-2021, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de
ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100
lei. Conform acestei hotărâri autorităţile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum
mai mare al burselor, în funcție de posibilitățile financiare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-

“teritoriale.

În concordanță cu prevederile legislative se propune ca în semestru II al anului şcolar 2020-2021
elevii Şcolii Profesionale Speciale ”lon Teodorescu” Slobozia care îndeplinesc criteriile generale şi
specifice de acordare să beneficieze de bursă de ajutor social în cuantum de 200 le;/lună/elev începând cu
luna martie a anului 2021.

Faţă de cele de mai sus, având în vedere cadrul legislativ mai sus invocat, coroborat cu prevederile
art. 173 alin. (1) lit. 4), £) şi alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatând că sunt întrunite condiţiile de
necesitate şi oportunitate, propun Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în forma şi conținutul
prezentate în proiect.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat,
Teodorescu Gabriela - Virginia
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DIRECŢIA COORDONARE ORGANIZARE Nr.50/_ din 74.03.2021
DIRECȚIA BUGET FINANȚE 202

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării burselorde ajutor sociai elevilor
care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ” lon Teodorescu” Slobozia,

pentru semestrul il al anului școiar 2020- 2021

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului propune aprobarea acordării burselor de
ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ” lon Teodorescu”
Slobozia, pentru semestrul|| al anului școlar 2020- 2021.

Proiectul de hotărâre este fundamentat, din punctde vedere legal, de dispoziţiile:
- art. 82 și 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare;
- art. 12 - 14, art. 17 și art. 19 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,

tineretului și sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burseior elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările
ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.085/30 august 2019 pentru
modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului
şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1064 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea
cuantumului minim a! burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în
anul şcolar 2020-2021

Astfel, elevii din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de ajutor social,
iar consiliile județene stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul și numărul burselor care se
acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Bursele de ajutor social se
acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările
intervenite în veniturile nete ale familiei.

„Responsabilitatea: primirii cererilor și a verificării documentelor în vederea îndeplinirii
condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social revine în integralitate școlii prin comisia de
atribuire a burselor din unitatea de învățământ.

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii profesionale Speciale nr. 258 din
19.02.2021 privind aprobarea burselor de ajutor social pe semestrula! II — lea al anului școlar
2020 — 2021, comunicată cu adresa nr. 8758 din 23.02.2021 au fost aprobate 44 de burse de
ajutor social pentru elevii care frecventează cursurile unităţii de învățământ, din care 16 pentru

elevi din mediu rural, 27pentru elevi cu afecţiuni medicale și care deţin certificat eliberat de
medicul specialist şi o bursa pentru un elev care provine din familie care realizează un venit
net mediu lunar sub plafonul prevăzut în criteriile acordare a burselor din învățământul
preuniversitar de stat, aprobate prin OMECTS nr. 5.576/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.

În semestrul | al anului şcolar 2020 - 2021 cuantumul bursei sociale a fost de 200
lei/lună/elev, conform Hotărârii Consiliului Județean ialomiţa nr. 169 din 14.10.2020.

DIRECTOR EXECUTIV, tean talornita DIRECTOR EXECUTIV,

lonica BAICOIANU Constilul Judete Mihaela MOROJANU

AAN
      



   MINISTERUL EDUCAȚIEI Și CERCETĂRII
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „ION TEODORESCU” SLOBOZIA

meretare

Da

ZOMÂNIA
Nr. 875 din 23.02.2021 consiliuAPD boz A
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SOFsuna 02.ziua

Către O
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

În conformitate cu prevederile OME.C.T.S nr. 5576/ 07 octombrie 2011, actualizat,

privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat, art.3, art.4, vă rugăm să aprobaţi acordarea unui număr de 44 burse de

ajutor social pentru elevii din unitatea noastră.
Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a

familiei sau a susținătorilor legali. Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi
sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale
familiei. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depuneacte
doveditoare, în primele 10 zile lucrătoareale fiecărui semestru.

Menţionăm faptul că, dosarele privind acordarea burselor sociale, au fost analizate în
cadrul Comisiei de acordare a burselor sociale, numită prin Decizia nr. 68 din 01.09.2020 a
directorului unității de învățământ şi supuse spre aprobare Consiliului de Administraţie al Şcolii
Profesionale Speciale ”lon Teodorescu” din Slobozia în cadrul şedinţei ordinare din data de
19.02.2021.

Anexat, vă înaintăm, copie a Hotărârii Consiliului de administraţie al Şcolii Profesionale
Speciale *lon Teodorescu” din Sloboziacu privire la numărul de dosare aprobate,

Cu deosebită consideraţie,

Director,

Prof. Neagu Ioana Mădălina
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ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ “!ON TEODORESCU”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 258 / 19.02.2021
privind aprobarea burselor de ajutor social pe semestrul al II-lea al anului şcolar

2020-2921
Consiliul de adminisţratie al Școlii Profesionale Speciale “Ion Teodorescu” constituit

prin decizia directorului unităţii de învățământ nr. 340 /24.09.2020, reunitîn ședința ordinară în
data de 19.02.2021, în conformitate cu prevederile art. 96 din Legea educaţiei naționale nr,
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și cu prevederile art. 15 din Metodologia-cadru

de organizare și funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învățământ
preuniveritar, anexa la O.M.E.N nr. 4619/2014

având in vedere:

Raportul Comisiei pentru acordarea burselor sociale pe semestrulal II leaal anului școlar
2020-2021 înregistrat cu nr. 772/ 18.02.2021, întocmit de către doamna profesor Pirpiliu
Marioara, preşedinte al comisiei;

în conformitate cu:
O.M.E.N. nr. 5085/2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul M.E.C.T.S
nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar destat

hotărăște :
Art.1. Se aprobă acordarea burselor sociale unui număr de 44 elevi în semestrulal II-lea

al anului şcolar 2020-2021, după cum urmează:
16 dosare prin care se solicită burse sociale din categoria elevilor din mediul rural, care
sunt şcolarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate

de învățământ din localitatea de domiciliu; |
27 dosare prin care se solicită burse sociale din categoria elevilor din motive medicale pe
bazacertificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie;
1 dosar pentru elev provenit din familie care îndeplineşte în mod cumulat următoarele
condiţii: nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de

familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; nu deţin terenuri agricole

cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în
zonele montane.
Art.2 Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite

semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunareale familiei.
Art. 3 Se aprobă raportul întocmit de Comisia de acordare a burselor sociale pentru

semestrul al II lea, an școlar 2020-2021.
Art. 4 Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor

depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrătoare ale fiecărui semestru. La stabilirea
venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul toate veniturile cu caracter

permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

iuli,

Secretar Consiliul de Administraţie
Prof. Neagu Gina
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