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PROIECT DE HOTiflaRE NR. 
privind completarea art. 1 din Hoteirdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 220 din 

28.10.2022 privind aprobarea acorddrii burselor de ajutor social elevilor care frecventeazd 
cursurile Ş colii Profesion ale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, 

pen tru anul ,ycolar 2022 — 2023, cu complet ă  rile ulterioare 

Consiliul Judetean Ialomita, 
Avand in vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3490312022- 1idin  /9.12.2022  a Presedintelui Consiliului 

Judetean Ialomita; 
- prevederile Hotetrarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 220 din 28.10.2022 privind 

aprobarea acordă rii burselor de ajutor social elevilor care frecventează  cursurile 
Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul scolar 2022 — 2023, cu 
complet ă rile ulterioare, 

Examinemd: 
Adresa nr. 7133 din 12.12.2022 a ,Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 

Slobozia; 
- Hotă rarea nr. 84 din 09.12.2022 a Consiliului de Administratie al $colii 

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

- Raportul nr. 	din 	 2022 al Directlei Investitii ş i Servicii Publice; 
- Avizul nr.    2022 al Comisiei economicolinanciare ş i 

agricultură ; 
- Avizul nr.  	2022 al Comisiei pentru inveită meint, cultură , culte, 

tin eret, colaborarea cu societatea civilă 	externe; 
In conformitate cu: 

prevederile art. 173 al/n. (1) lit. d), f) ş i al/n. (5) lit, a) din Ordonanta de Urge* a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modcarile ş i complet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile art. 82 si 105 al/n. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modific ă rile ş i complet ă 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 invă tă mantul 
preuniversitar; 

- prevederile Hotardrii Guvernului nr. 1138 din 14.09.2022 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor lunare de performangi, de merit, de studiu ,s1 de ajutor social 
pentru elevii din invei ţ iiindntul preuniversitar cu ftecven,tci, care se acordci în anul scalar 2022- 
2023, ş ipentru stabilirea tertnenelor de plate."' a acestora; 

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



prevederile art. 47 alin. (4), art. 60 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnicei legislativă  pentru elaborarea actelor normative, republicatei, cu modificcirile ş i 
completeirile ulterioare; 

- prevederile art. 46— art. 47 din Regulament de organizare ş i funcţ ionare a Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a, aprobat prin Holdrdrea Consiliului Judeţ ean lalomiţ a nr. 46 din 30.03.2021, 
cu modificeirile i completeirile ulterioare, 

- prevederile Hot'ă rdrii Consiliului Judetean lalomita nr. 16 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al judefului lalomita, pe anul 2022, cu modifică rile ş i 
completă rile ulterio are, 

In temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenţ d a Guvernului 
nr. 5772019 privind Codul administrativ, Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOTiR Ă $TE: 

Art. I La art.] din Hoteireirea Consiliului Judetean Ialomifa nr. 220 din 28.10.2022 
privind aprobarea acordă rii burselor de ajutor social elevilor care frecventeazei cursurile 
Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul scolar 2022 — 2023, cu 
completeirile ulterioare, dupd alineatul (PV) se introduce un nou alineat (1^2) care va avea 
urrneitorul cuprins: 
" (1^2) incep ă nd cu luna decembrie 2022 num ă rul de burse de ajutor social prevă zut la 
alin. (1A1) se completeaz ă  cu o bursă , rezultand un num ă r total de 81 de burse de ajutor 
social.'' 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotă rdrii Consiliului Judetean lalomiţ a nr. 220 din 
28.10.2022 privind aprobarea acordeirii burselor de ajutor social elevilor care frecventeazd 
cursurile Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul colar 2022 — 
2023, cu complet ă rile ulterioare, ră man în vigoare. 

Art. III Prezenta hotă ra re devine obligatorie si produce efecte de la data 
comunic ă rii. 

Art. IV Prezenta hot ă ră re se va comunica, prin grija Secretarului General al 
Judefului lalornita, spre ducere la indeplinire, Directiei Buget Finante ş i Ş colii Profesionale 
Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia ş i, spre stiinţă , Instituţ iei Prefectului — Judeţ ului 

urmeind să  fie publicată  pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomita, secţ iunea, 
"Monitorul Oficial al Judelului". 

PREYEDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al judetului Ialontiţa 
Adrian Robert IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă r'ă re privind completarea art. 1 din Hot ă ră rea 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 ş colar 2022 — 2023, cu complet ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii propunem completarea art. 1 din Hotă 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 
frecventeaz ă  cursurile Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul ş colar 2022 — 
2023, cu complet ă rile ulterioare. 

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 Scolii Profesionale 
Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia ş i care indeplineau 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 
invă tă mă ntul preuniversitar de stat, iar 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, Se 
adaug ă  listei beneficiarilor de burse de ajutor social elevii care fac dovada incadr ă rii in conditiile prevă zute 
de art. 15 ann. (1) lit. b) — c) din ordin. Elevii care acumuleaz ă  10 sau mai multe absente nemotivate 
lună  nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectiv ă . 

Prin Hotă ră rea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr. 238 din 25.11.2022 s-a aprobat pentru luna 
noiembrie suplimentarea cu un nuna ă r de patiu burse sociale, ajung ă nd la un numă r total de 80 de burse 
sociale. 

Cu adresa nr. 7133 din 12.12.2022 Scoala Profesional ă  "Ion Teodorescu" Slobozia a transmis copia 
Hotă ră rii Consiliului de administraţ ie nr. 84 din 09.12.2022, prin care s-a revizuit lista beneficiarilor de 
burse de ajutor social, prin completarea listei precedente cu un beneficiar. Astfel, incep ă nd cu luna 
decembrie, num ă rul de beneficiari de burse de ajutor social este 81. 

Faţă  de cele de mai sus, av ă nd in vedere cadrul legislativ mai sus invocat, coroborat cu prevederile 
art. 173 aim. (1) lit. d), f) ş i alin. (5) lit, a) din Ordonan ţ a de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, constat ă nd că  sunt intrunite condi ţ iile de 
necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul 
prezentate in proiect. 

PRE$EDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Redactat, 
Teodorescu Gabriela - Virginia. 
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ItAPORT 
la proiectul de hot ă ră re privind completarea art. 1 din Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomita 

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

pentru anul Folar 2022 – 2023, cu complet ă rile ulterioare 

Proiectul de hot ă tire supus dezbaterii plenului propune aprobarea complet ă rii art. 1 din 
Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomita nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acord ă rii burselor de 
ajutor social elevilor care frecventeaz ă  eursurile $colii Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" 
Slobozia, pentru anul ş colar 2022-2023, cu completă rile ulterioarc. 

Proiectul de hot ă rare este fundamentat, din pullet de vedere legal, de dispozitiile: 
- art. 82 ş i 105 din Legea educatiei nationale nr. 112011, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
- art. 3, art. 4, art. 14-20, art. 22 din 0.M.E nr. 5379/ 07.09.2022, privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din inv ă tă mantulpreuniversitar; 

prevederile Hot ă rfirii Guvernului nr, 1.138 din 14 septembrie 2022 pentru aprobarea cuantumului 
minim al burselor lunare de performanta, de merit, de studiu ş i de ajutor social pentru elevii din 
invă tă mă ntul preuniversitar cu frocventa, care se acorda in anul scalar 2022-2023, ş i pentru stabilirea 
termenelor de plata a acestora. 

Astfel, elevii din Invă ramântul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de ajutor social, iar 
consiliile jude ţ ene stabilesc, prin hot ă rare, cuantumul si num ă rul burselor care se acord ă  din sumele 
defalcate din uncle venituri ale bugetului de stat. Bursele de ajutor social se acord ă  la Inceputul anului 
ş colar i sunt revizuite lunar, in functie de modific ă 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 ş i a verific ă rii documentelor în veclerea indeplinirii 
conditillor de acordare a burselor de ajutor social revine in integralitate ş colii prin comisia de acordare a 
burselor din unitatea de inv ă tă mant, 

Prin Hot ă rarea Consiliului de Administratie al $colii profesionale Speciale nr. 84 din 09,12.2022 
privind aprobarea burselor de ajutor social pe anul ş colar 2022— 2023, comunicat ă  cu adresa nr. 7133 
din 12.12.2022 s-a aprobat con pletarea cu o burs ă  de ajutor social pentru un elev care frecventeaz ă  
cursurile unit ă tii de invă tă mânt. 

Prin Hotă rdrea Consiliului Judetean Ialomita nr, 238 din 25.11.2022 pentru anul ş colar 2022— 
2023 s-au aprobat, incep ă nd cu luna noiembrie, tan numă r de 80 burse, iar cuantumul unei burse de 
ajutor social in sumă . de 250 lei/elev/lan ă . 

Fată  de cele de mai sus, incep ă nd Cu  luna decembrie 2022, pentru anul scalar 2022-2023 se 
propane acordarea unai num ă r total de 81 de burse de ajutor social, in cuantum de 250 lei/lunaielev 

Considerăm c ă  actele normative invocate fundamenteaz ă  din punct de vedere al legalit ă tii 
proiectul de hotă ră re ş i că , prin reprezentantii s ă i, Consiliul Judetean lalomita va contribui la buna 
organizare ş i clesfăş urare a activit ă tii din inv ă tă mantul special. 

Director executiv adjunct, 	 Consilier, 
Stanciu Mariana 	 Marcu Georgiana-Elena 



Ş COALA PROFESIONALĂ  SPECIALĂ  "ION TEODORESCU" 

Nr. 7133 din 12.12.2022 

Care 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

MINISTERUL EDUCATIEI 

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 ăţă mantul preuniversitar, 
vă  rugă m să  aprobaţ i acordarea unei burse de ajutor social pentru un elev din unitatea noastr ă . 

Menţ ionă m faptul c ă , dosarul privind acordarea bursei sociale a fost analizat in cadrul 
Comisiei de acordare a burselor sociale, numit ă  prin Decizia directorului unit ăţ ii de 
invăţă mă nt nr. 9 din 01.09.2022 ş i supuse spre aprobare Consiliului de administra ţ ie al Ş colii  
Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" din Slobozia in cadrul ş edinţ ei ordinare din data de 
09.12.2022. 

Anexat, vă  inaintă m, o copie a Hotă rkii nr. 84 din 09.12.2022 a Consiliului de 
administraţ ie 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  consideraţ ie, 

Director, 

Prof. Neagn. Ioana Mă dă lina 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nri_slobozia@yahoo.com  
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