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PROIECT DE HOT,41aRE NR.
privind aprobarea acordeirii burselorde ajutor social elevilor care frecventeaz ă cursurile
Şcolii Profesion ale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia,
pentru semestrul I al anului scolar 2021 - 2022
Consiliul Judetecin
Având in vedere:
- referatul de aprobare nr. ,Pi4901:9,54.-(\t„.. din A-.10.2021 a Preşedintelui Consiliului
Judetean Ialomita,
Examindnd:
- Adresa nr. 4899 din 30.09.2021 a 5"colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu"
Slobozia;
- Hotardrea nr. 2 din 28.09.2021 a Consiliului de Administraţie al $colii Profesionale
Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia privind stabilirea criteriilor specifice pentru acordarea
burselor sociale şi aprobarea dosarelor d use pentru obţinerea bursei sociale;
5()0/(tdin /SW. 2021 al Direcţiei Coordonctre
- Raportul comun nr.
Organ izare şi Directiei Bu get Finanţe;
- Avizul nr.
2021 al Cornisiei economico-financiare
agriculturii;
Avizul nr.
2021 al Con-lisle' pentru învătământ, culturci, culte,
tineret, colaborarea cu societatea
externe;
In conforrnitate cu:
- prevederile art. 173 aim. (1) lit. d), fi şi alin. (5) lit, a) din Ordonanta de Urgentci a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificcirile ş i completcirile
ulterioare;
- prevederile art. 82 „s1 105 aim. (2) din Legea educatiel naţionale nr. 1/2011, cu
modificcIrile i completiirile ulterioare;
- Ordinul ministrului educatiei, cercetcirii, tineretului şi sportului nr. 557672011 privind
aprobarea Criteriilor generalede ctcordare a burselor elevilor din invtiţcimatul preuniversitar
de slat, Cu modificcirile i completa-rile ulterioare;
- prevederile Hotarcirii Guvernului nr. 1094 din 06.10.2021 pentru aprobarea
cuantumului minim al burselor de performang de merit, de studiu si de ajutor social
pentru elevii din invcitcimclutul preuniversitar de stat, cu ,frecven ţci, care se acordci in anul
scalar 2021-2022, publicatci in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 973 din
12.10.2021;
prevederile Hot&Cirii Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 70 din 27.04.2021 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2021, cu modificarile şi
completcirile ulterioare,
In temeiul art. 196 cdin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenţii a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi complet ările ulterioare

Consiliul JudeteSn lalornita
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HOT Ă RA4TE:
Art. 1(1) incepand cu luna octornbrie 2021 se aprobc't acordc-trea unui numeir de 50 burse de
ajutor social, elevilor care frecventeazcI cursurile Şco lii Profesionale Speciale "Ion
Teodorescu" Slobozia, pentru semestrul I al anului scalar 2021-2022.
(2) Cuanturnul unei burse de ajutor social se stabileste la suma de 250 lei/elevilunci, in
raport de integralitatea îndeplinirii criteriilor generateşi specifice de acordare a acestor
burse,
(3) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificeirii documentelor care atestci indeplinirect
conditiilor de acordare a burselor de ajutor socialşi stab ilirea listei beneficiarilor acestor
burse aparţ ine în integralitate cornisiei de atribuire a burselor constituitii la nivel2.d
de invilt &mint.

Art.2 Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu at Judeţului Ialomita
pentru anul 2021, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetul
unitc4ii de i'nvcipcimeint.
Art. 3 Prezenta hoteirare devine obligatorie ,s1 produce efecte de la data comuniccirii.
An 4 Prezenta hoteirare se va comunica, prin grija Secretarului General at Jude Mild
Ialorniţa, spre ducere la indeplinire, Direcţiei Buget Finanţe i Şcolii Profesionale Speciale
"Ion Teodorescu" Slobozia şi, spre ştiinţă, Institutiel Prefectului — Judetului
urincind sei fie publicata pe site-ul Consiliului Judetean Icdomita, sectiunea, "Monitorul
Oficial al Judetului".

PRE5EDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul General al Judetuiui lalomito
Adrian Robert IONESCU
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2,0 V
REFERAT DE APROBARE
la prolectul de hotărare privind aprobarea acord ării burselor de ajutor social elevilor care
frecventeaz ă cursurile Scat Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" Slobozia,
pentru semestrul I al anului scolar 2021 - 2022

Prin proiectul de hotărăre supus dezbaterii propunem aprobarea acord ării burselor de ajutor social
elevilor care frecventeaz ă cursurile $colii Profesionale Speciale "Ton Teodorescu" Slobozia, pentru
semestrul I al anului şcolar 2021 - 2022.
Prin adresa nr. 4899 din 30.09.2021 unitatea de inv ătămănt special mai sus precizat ă, aflată sub
autoritatea Consiliului jude ţean Ialomiţa, solicită acordarea unui nurn ăr de 50 de burse sociale pentru elevii
care indeplinesc criteriile generate prev ăzute de Ordinul ministrului educa ţiei, cercetării, tineretului
-sportului nr. 5576/2011--privind -aprobarea -Criterii1or- generale de- acordare a burselor elevilor din
invătămăntul preuniversitar de stat, cu modific ările şi complet ările ulterioare.
Responsabilitatea primirii cererilor si a verific ării documentelor în vederea indeplinirii condi ţiilor de
acordare a burselor de ajutor social revine in integralitate scolii, respectiv comisiei de atribu ire a bursetor
din unitatea de inv ătământ, dup ă cum rezult ă din art. 14 din anexa la Ordinul nr. 5576/2011
Prin Hotărărea Consiliului de Administratie al unităţii şcolare nr. 2 din 28.09.2021 au fost aprobate
eriteriile specifice de acordare a burselor sociale i raportul intocmit de Comisia de acordare a burselor
sociale pentru anul şcolar pentru semestrul I al anului şcolar 2021-2022.
Conform prevederilor art. 17 din anexa la Ordinul 5576/2011, bursele de ajutor social se acord ă in
fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şeolare, inelusiv in perioada preg ătirii examenelor, pe perioada
pregătirii practice, iar potrivit prevederilor art. 19 aceste burse se acord ă ş i pe perioacla vacantelor şcolare
pentru elevii prev ăzuţ i in art. 13 al aceluia şi ordin, cu respectarea conditiilor impulse prin nest articol.
In art. 12 din anexa la ordinul mai sus precizat se prevede c ă bursele de ajutor social se acord ă la
inceputul anului şcolar si sunt revizuite semestrial, in functie de modific ările intervenite in veniturile nete
ale familiei.
Legea educatiei na ţionale nr. 1/2011, cu modific ările ş i completările ulterioare prevede la art. 82 c ă
elevii din invăţărnăntul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de ajutor social, iar cuantumul acestor
burse acordate din sumele defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat, precum i num ărul acestora se
stabilesc anual prin hot ărare a consiliului local sau judetean, dup ă caz. De altfel, art. 105 gin. (2) din
aceeaşi lege stipuieaz ă că finantarea complementar ă se asigur ă din bugetele locale ale unit ătilor
administrativ teritoriale de care apartin unit ăţile de inv ătămănt preuniversitar ş i din sumele defalcate din
taxa pc valoarea ad ăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu aceast ă destinatie ş i in enumerarea
categoriilor de cheltuieli reg ăsim "cheltuieli cu bursele elevilor".
Conform art. 4 din anexa la OMECTS nr. 5576/2011:
"(1) Cuantumul minim al bursei de performant ă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al bursei de ajutor
social se stabileste anual prin hot ărăre a Guvemului.
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(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat şi
numărul acestora se stabilese anual prin hot ărăre a consiliului local, respectiv a consiliului
judetean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure şti."
Hotărarea Guvemului nr. 1064 72020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din inv ătămăntul preuniversitar de stat, cu
frecvenţă, care se acord ă elevilor in anul şcolar 2020-2021, stabile şte cuanturnul minim al burselor de
performant ă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din inv ătămăntul
preuniversitar de stat, cu frecven ţă, este de 100 lei, jar autorit ătile deliberative ale administratiei publice
locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, in fune ţie de posibilitătile financiare ale
unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
Conform alineatului (1) al articolului unic din Hot ărărea Guvemului nr. 1094 din 06.10.2021 pentru
aprobarea cuantumului minim al burselor de performan ţă, de merit, de studiu ş i de ajutor social
pentru elevii din inv ătămantul preuniversitar de stat, cu frecvent ă, care se acord ă in anul şcolar 2021—
2022, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 973 din 12.10.2021 " inceptind cu data
intrcirii in vigoare a prezentei hottirari, in semestrul I al anului scalar 2021-2022,cuantumul minim al
burselor de perfOrmangi, de merit, de studiu si de ajutor social, de care pot beneficia elevii din
inviitdmantul preuniversitar de stat, cu frecveng este de 100 lei."
În seinestrul II al anului şcolar 2020 – 2021 prin Hot ărărea Consiliului Judetean Ialomita nr. 47 din
30.03.2021 s-a aprobat cuantumul unei burse de ajutor social la suma de 200 lei/elev/lun ă .
Astfel, in concordant ă cu prevederile legislative, raportat la nevoile acestor elevi ş i bugetul existent,
se propane ca in semestru I al anului ş colar 2021-2022 elevii Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu"
Slobozia care indeplinesc criteriile generale si specifice de acordare s ă beneficieze de o majorare a bursei de
ajutor social de la 200 lei/lun ă/elev la 250 lei/lun ălelev, incep ănd cu luna octombrie a anului 2021.
Faţă de cele de mai sus, av ănd in vedere cadrul legislativ mai sus invocat, coroborat cu prevederile
--art. 173 alin. (1) lit. d), f) - şi alma. (-5) lit. a) din Ordonan ţa de Urgenţă a Guvemului nr. 5712019 privind
Codul adrninistrativ, cu modific ările şi complet ările ulterioare, constatand c ă sunt intrunite conditiile de
necesitate şi oportunitate, propun Consiliului Jude ţean Ialomita adoptarea hot ărării in forma si continutul
prezentate în proiect.

PREŞEDINTE,
MARIAN P VEL

Redactat,
Teodorescu Gabriela - Virginia
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RAPORT
la proiectul de hot ără re privind aprobarea acord ă rii burselor de ajutor social elevilor
care frecventeaz ă cursu rile Ş colii Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" Slobozia,
pentru semestrul I al anului ş colar 2021 - 2022
Proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii plenului propune aprobarea acord ă rii burselor de
ajutor social elevilor care frecventeaz ă cursurile Ş colii Profesionale Speciale" Ion Teodorescu"
Slobozia, pentru semestrul I al anuiui ş colar 2021-2020.
Proiectul de hotă ră re este fundamentat, din punct de vedere legal, de dispozi ţille:
- art. 82 ş i 105 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modific ările ş i complet ă rile
uiterioare;
- art. 4, art. 12 - 14, art. 17 şi art. 19 din anexa la Ordinul ministrului educa ţ iei, cercetă rii,
tineretului si sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a
burselor elevilor din inv ătăm ă ntul preuniversitar de stat, cu modific ările ş i complet ările
ulterioare;
- dispozitiile alineatului (1) al articolului unic din Hot ă rărea Guvernului nr. 1094 din
06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minimal al burselor de performant ă , de
merit, de studiu ş i de ajutor social pentru elevii din inv ătămă ntul preuniversitar de
stat, cu frecvent ă , care se acord ă in anul scolar 2021-2022, publicat ă in Monitorul
Oficial al Rom ă niei, Partea I, nr. 973 din 12.10.2021 " Tncepănd cu data intrărli in
vigoare a prezentei hotărări, în semestrul I a/ anului şcolar 2021-2022,cuantumul
minim a/ burselor de performantă , de merit, de studiu si de ajutor social, de care pot
beneficia elevii din TnAta"mântul preuniversitar de stat, cu frecvent ă, este de 100 lei."
Astfel, elevii din invătăm ă ntuf preuniversitar de stat pot beneficia de burse de ajutor
social, iar consiliile judetene stabilesc anual, prin hot ă ră re, cuantumul i num ă rul burselor care
se acord ă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Bursele de ajutor
social se acord ă la inceputul anului scalar ş i sunt revizuite sernestrial, în func ţie de modific ă rile
intervenite in veniturile nete ale familiei.
Responsabilitatea primirii cererilor şi a verifică rii docurnentelor in vederea indeplinirii
conditiilor de acordare a burselor de ajutor social revine in integralitate şcolii prin comisia de
atribuire a burselor din unitatea de inv ăt ăm ănt.
Prin Hotă ră rea Consiliului de Administratie al Ş colii Profesionale Speciale " Ion
Teodorescu" Slobozia din 28.09.2021 privind stabilirea criteriilor specifice pentru acordarea
burselor sociale ş i aprobarea dosarelor depuse pentru ob ţinerea bursa' sociale, comunicat ă cu
adresa nr. 4899 din 30.09.2021 s-a aprobat pentru semestrul I al anului şcolar 2021 - 2022
acordarea bursei de ajutor social unui num ă r de 50 elevi, din care 15 elevi sunt din mediu
rural, 33 elevi din motive medicale ş i 2 elevi care provin din familii care realizeaz ă un venit net
mediu lunar sub plafonul prev ăzut in criteriile acordare a burselor din inv ătă m ăntul
preuniversitar de stat, aprobate prin OMECTS nr. 5.576/2011, cu nriodific ă rile ş i completă rile
ulterioare.
Consiliul Judeten ialoniita
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Prin Hotă rArea Consiliului Judeean lalornita nr. 47 din 30.03.2021 pentru semestrul II al
anului şcolar 2020 2021 a fost aprobat cuantumul unei burse de ajutor social la suma
de 200 lei/elevilun ă
Fata de cele de mai sus, coroborat Cu prevederile bugetare i nevoile elevilor, pentru
semestrul I al anului şcolar 2021-2022 se propune majorarea bursei sociale ş i acordarea
acesteia în cuantum de 250 lei/lun ă/elev.

DIRECTOR EXECUTIV,
lonica BAICOIANU

DIRECTOR EXECUTIV,

KOALA PROFESIONALĂ SPECIAL Ă "ION TEODORESCU"

Nr. 4899 din 30.09.2021

99
Către
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

În conformitate cu prevederile 0.M.E.C.T.S nr. 55761 07 octombrie 2011, actualizat,
privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din inv ăţămantul
preuniversitar de stat, art.3, art.4, v ă rugăm să aprobaţi acrodarea unui num ăr de 50 burse de
ajutor sociale pentru elevii din unitatea noastr ă.
Menţionăm faptul c ă, dosarele privind acordarea burselor sociale pe semestrul I, at
anului ş colar 2021-2022, au fost analizate in cadrul Comisiei de acordare a burselor sociale,
numită prin Decizia nr.204 din 10.09.2021 a directorului unit ăţii de invăţămant şi supuse spre
aprobare Consiliului de administra ţie al Şcolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" din
Slobozia in cadrul şedinţei extraordinare din data de 28.09.2021.
Anexat,- vă inaintăm, copie a Hotărarii Consiliului de adrninistraţie al Ş colii
Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" din Slobozia cu privire la citeriile specifice pentru
acordarea burselor sociale şi a numărului de dosare aprobate.

Cu deosebită consideraţie,
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HOTĂRAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE NR.2/ 28.09.2021
privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a burselor sociale pe semestrul I al
anului Kolar 2021-2022
Consiliul de adminisţratie al Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodoreseu" constituit
prin decizia directorului unit ăţii de invăţărnant nr. 222/23.09.2021, reunit in şedinţa
extraordinară in data de 28.09.2021, in conformitate cu prevederile art. 96 din Legea
educaţiei naţ ionale nr. 1/2011, cu modific ările i completările ulterioare cu prevederile art.
15 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de adrninistraţie din
unităţile de invăţământ preuniveritar, anexa la 0.M.E nr. 5154/ 30.08.2021 pentru
aprobarea Metodologiei-eadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administra ţie din
unităţile de invăţămant preuniversitar
având in vedere:
-

Solicitarea de aprobare a criteriilor specifice de acordare a burselor sociale îu vederea
inaintării către Consiliul Judeţean Ialomiţa;
Raportul Comsiei pentru acordarea burselor sociale Integistrat Cu nr. 4708/24.09.2021
la nivelul unităţii de invăţămant;
in conformitate en:

nr. 5.576 din 7 octombrie —2011 (*actualizatt-) privind •aprobarea
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din inv ăţămantul preuniversitar de stat
(actualizat pan ă la data de 16 martie 2012).
hotărăşte
Art.1 Bursele de ajutor socialse acord ă la inceputul anului Kolar şi sunt revizuite
semestrial, in func ţie de modificările intervenite in veniturile nete lunare ale familiei.
Art.2 Sc aprob ă criteriile specifiee de aeordare a burselor soeiale pe semestrul I al
anului şcolar 2021-2022:
- nota 10 sau calificativul FB (foarte bine) la purtare;
- să nu inregistreze un num ăr mai mare de 10 absen ţe nemotivate (inclusiv în cazul
invăţământului on-line);
- participarea cu regularitate la activităţile de terapie (terapii specifice şi de compensare,
terapie educaţională complexă şi integrat ă).
Art. 3. Se aprobă raportul intocmit de Comisia de acordare a burselor sociale pentru
anul şcolar 2021-2022. La nivelul unit ăţii de invăţămAnt an fast depuse un num ăr de 50 de
dosare pentru acordarea de burse soeiale dup ă cum urmează.:
15 dosare prin care se solicit ă burse sociale din categoria elevilor din mediul rural,
care sunt şcolarizaţi intr-o alt ă localitate, intruck nu au posibilitatea s ă studieze intr-o
unitate de inv ăţământ din localitatea de domiciliu;
33 dosare prin care se solicit ă burse sociale pe criteriul medical in baza certificatului
eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie;
Str. Viilor, nr.61, Slobozia
Tel/fax: 0243212085
e-mail: sc_nr1 ş lobozia@yahoo.com
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MINISTERUL EDUCATIEI

2 dosare pentru elevii proveniti din familii care indeplinese in mod cumulat
următoarele conditii: nu realizeaz ă un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe
membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; nu detin
terenuri agricole cu. o suprafat ă mai mare de 20.000 mp, in zonele colinare şi de şes, şi
de 40.000 mp, in zonele montane.

Art. 4 Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de famine se vor
depune acte dovedito are, in primele 10 zile lucr ătoare ale fieedrui semestru. La stabilirea
venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau in calcul to ate veniturile cu
caracter permanent realizate de membrii familiei, inelusiv alocatia suplimentar ă pentru
copii.

Preşedinte Consiliul de Administratie
Director

intoemit,
Secretar Consiliul de Administratie
Prof. Neagu Gina
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