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PROJECT DE HOTĂR4RE Ni?. 
privind completarea art. 1 din Hotă rlirea Consiliului Judefean Ialoŕn4a nr. 220 din 

28.10.2022 privind aprobarea acordeirii burselor de ajutor social elevilor care frecventeadi 
cursurile Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, 

pen tru anul ş colar 2022 — 2023, cu completeirile ulterioare 

Consiliul Judetean 
Aveind in vedere: 
- referatul de aprobare nr. 	2-157:klin.25 .01.2023 a Presedintelui Consiliului 

Judeţ ean Ialomiţ a; 
- prevederile Hoteireirea Consiliului Judeţ ean lalomiţa nr. 220 din 28.10.2022 privind 

aprobarea acordeirii burselor de ajutor social elevilor care frecventeazei cursurile 
Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul scalar 2022 — 2023, cu 
complet ă rile ulterioare, 

Examindnd: 
- Adresa nr, 336 din 25.01.2023 a $colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 

Slobozia; 
Hoteirdrea nr. 105 din 19.01.2023 a Consiliului de Administra ţ ie al 5'colii 

Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia privind aprobarea raportului comisiel de 
acordare a burselor sociale la data de 19.01.2023; 

- Raportul nr. 	din  .2G.o1.  2023 al Direcţ iei Investiţ ii Servicii Publice; 
- Avizul nr.    2023 al Comisiei economico-financiare 

agriculturd; 
- Avizul nr. 	2023 al Comisiei pentru inveiţă m ă nt, culturei , culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă  i relaţ ii externe; 
In conformitate cu: 

prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), f) ş i alin. (5) lit, a) din Ordonanţ a de Urge*" a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ş i completeirile 
ulterioare; 

- prevederile art. 82 si 105 al/n, (2) din Legea educaţ iei naţ ionale nr. 1/2011, cu 
modificdrile vi complet ă rile ulterioare; 

prevederile anexei la Ordinul ministrului educaţ iei nr. 5.379 din 7 septembrie 2022 
pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invă teimantul 
preuniversitar; 

- prevederile Hoteirdrii Guvernului nr. 1138 din 14.09.2022 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor lunare de performanţd, de merit, de studiu si de ajutor social 
pentru elevii din invei ţ eimatul preuniversitar cu frecvenţ ei, care se acordă  in anul scalar 2022- 
2023, si pentru stabilirea termenelor de platei a acestora; 

- prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023; 



- prevederile art. 47 alin. (4), art. 60 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnial legislativă  pen tru elaborarea actelor normative, republicată , cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 46— art. 47 din Regulament de organizare ş i funcţ ionare a Consiliului 
Judelean Ialomiţ a, aprobat prin Hoteiră rea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 46 din 30.03.2021, 
Cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 

- prevederile Hotă ră rii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 16 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al judeţ ului lalomiţa, pe anul 2022, cu modifică rile şl 
cornpletă rile ulterio are, 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţ a de Urgenţă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă $TE: 

Art. I La art.] din Hotă rdrea Consiliului Judeţ ean lalomiţ a 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 ş colar 2022 — 2023, cu 
completă rile ulterioare, după  alineatul (1A2) se introduce un nou alineat (1^3) care va avea 
urm ă torul cuprins: 
" (1A2) incepand cu luna ianuarie 2023 numă rul de burse de ajutor social prevă zut la 
aim. (1^2) se completeaz ă  cu o bursă , rezultand un num ă r total de 82 de burse de ajutor 
social." 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotă ră rii Consiliului Judeţ ean Ialomiţa 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 ş colar 2022 — 
2023, cu complet ă rile ulterio are, ră mcin in vigoare. 

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

Art. IV Prezenta hot ă rdre se va comunica, prin grija Secretarului General al 
Judeţ ului falomila, spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Buget Finante ş i Ş colii Profesionale 
Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia A spre stiing Institupiei Prefectului — Judetului 

urmcind set fie publicatci pe site-ul Cons iliului Judepean Ialomi ţa, secliunea, 
"Monitorul Oficial al Judetului", 

PREYEDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al judeţ ului 
Adrian Robert IONESCU 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotă rfire privind cornpletarea art. 1 din Hot ă rfirea Consiliului Judetean Ialomita 

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

pentru anul ş colar 2022 — 2023, cu completă rile ulterioare 

Prin proiectul de hot ă rlre supus dezbaterii propunern completarea art. 1 din Hot ă rkea Consiliului 
Judetean lalomi 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 rdrea care se dore ş te a ft completat ă  s-a aprobat acordarea, incepand cu luna octombrie 
2022, a unui num ă r de 76 de burse sociale pentru elevii care frecventeaz ă  cursurile $colii 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 t ă mă ntul preuniversitar de stat, jar cuantumul unei bursei a fost stabilit la 250 lei/lun ă lelev. 

Articolul 16 din anexa la Ordinul ministrului educatie 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 
adaugă  listei beneficiarilor de burse de ajutor social elevii care fac dovada incadr ă rii in conditiile prev ă zute 
de art. 15 Ain. (1) lit. b) — c) din ordin. Elevii care acumuleaz ă  10 sau mai multe absen ţ e nemotivate intr-o 
lung nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectiv ă . 

Prin Hotă farea Consiliului Tude ţ ean Ialomita nr, 269 din 28.12.2022 s-a aprobat pentru luna 
decembrie suplimentarea cu o burs ă  socială , ajung ă nd la un numă r total de 81 de burse sociale. 

Cu adresa nr. 336 din 25.01.2023 coala Profesional ă  "Ion Teodorescu" Slobozia a transmis copia 

Hotă rarii Consiliului de administratie nr. 105 din 19.01.2023 din 09.12.2022 privind aprobarea raportului 
comisiei de acordare a burselor sociale la data de 19.01.2023, conform c ă reia s-a revizuit lista beneficiarilor 
de burse de ajutor social, prin completarea listei precedente cu un beneficiar. Astfel, incep ă nd cu luna 
ianuarie, num ă rul de beneficiari de burse de ajutor social este 82. 

Fat ă  de cele de mai sus, av ă nd in vedere cadrul legislativ mai sus invocat, coroborat cu prevederile 
art. 173 alin. (1) lit. d), t) ş i aim. (5) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 5772019 privind 
Codul administrativ, cu modifle ă rile ş i complet ă rile ulterioare, constatind c ă  sunt intrunite conditiile de 
necesitate ş i oportunitate, propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ă rarii in forma ş i continutul 
prezentate in proiect. 

PRE$ED łITE, 
MARI  PÄVEL 

Redactar, 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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Directia investitii ş i Servicii Publice / Serviciul Gestionarea Serviciilor Publice 

Nr,  20 / 	ZO 2,3 	2 6' 0/   .2023 

RAPORT 
la proieetul de lint ă rare privind completarea art. 1 din Hotttrarea Consiliului Judetean Ialomita 

nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordArii burselor de ajutor social elevilor care 
freeventeaz ă  cursurile $colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescn" Slobozia, 

pentru anul ş colar 2022 –2023, en completarile ulterioare 

Proiectul de hot ă rare supus dezbaterii plenului propane aprobarea complet ă rii art. 1 din 
Hotă rarea Consiliului Judettan lalomita nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea aeord ă rii burselor de 
ajutor social elevilor care frecventeaz ă  cursurile Scolii Profesionale Speciale " Ion Teodorescu" 
Slobozia, pentru artul scolar 2022-2023, cu cornplet ă rile ulterioare. 

Proiectul  do hot ă rare este fundamentat, din punct de vedere legal, de dispozitiile: 
- art. 82 ş i 105 din Legea educatiei nationale n.r. 1/2011, cu modific ă rile i complet ă 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 aeordare a burselor elevilor din inv ă tă mantul preuniversitar; 
- prevederile Hot ă rarli Guvernului nr. 1.138 din 14 septembrie 2022 pentru aprobarea cuantumului 
minim al burselor lunare de perfonnanta, de merit, de studiu ş i de ajutor social pentru elevii din 
invă tă mă ntul preuniversitar cu frecventa, care se acorda îii anul ş colar 2022-2023, ş i pentru stabilirea 
termenelor de plata a ace stora. 

Astfel, elevii din invă tă mantul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de ajutor social, jar 
consiliile judetene stabilesc, prin hot ă rare, cuantumul ş i numă 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 ş i sunt revizuite lunar, in functie de modific ă rile intervenite in veniturile note ale familiei, starea 
de s ă nă tate a elevilor sau în cazul transfer ă rii elevilor. 

Responsabilitatea prirnirii cererilor ş i a verific ă rii documentelor In vederea indeplinirii 
conditiilor 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 Hotă rarea Consiliului de Administratie at Swill profesionale Speciale nr. 105 din 
19.01.2023 privind aprobarea burselor de ajutor social pe anul ş colar 2022 — 2023, comunicat ă  cu 
adresa nr. 336 din 25.01.2023 s-a aprobat completarea cu o bursa de ajutor social pentru un elev care 
frecventeaz ă  cursurile unitatii de inv ă tă mant. 

Prin Hot ă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 269 din 28.12.2022 pentru anul scalar 2022-- 
2023 s-au aprobat, incepand cu Iuna decembrie, un num ă r de 81 burse, iar cuantumul unei burse de 
ajutor social in sum ă  de 250 lei/elev/lun ă . 



Fatd de cele de mai sus, incepand cu luna ianuarie 2023, pentru anul ş colar 2022-2023 se 
propune acordarea unui nun-1dr total de 82 de burse de ajutor social, in want= de 250 lei/lun ă /elev. 

Consideram c ă  actele normative invocate fundamenteaz ă  din punct de vedere al legalit ă tii 
proiectul de hotArdre si c ă , prin reprezentantii sdi, Consiliul Judetean Ialomita va contribui la buna 
organizare ş i desfăş urare a activit ă tii din invdtdmantul special. 

Director executiv adjunct, 
Stanciu Mariana 

Sef Serviciu, 
Emma Voicu 

Consilier, 
Marcu Georgiana-Elena 
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$COALA PRO FES1ONALA SPECIALA "[ON TEODORESCU" 

Nr. 336 din 25,01.2023 

Catre 

MIN [sTE RL:  L  :.DtIcA Ţ Fi 

CONS1L1UL .11.1DEJEA_NIALOM1TA 

in confortnitate cu prevederile art. 16, aim. 1 din 0.M.E nt. 5379/ 07,092022, privind 
aprobarea Criteriilor genera:le de aeardare a burselor elevilot din InvAtarniintul preuniversitar, 
vî  rugant sä aprobati aeordarea unlit nuradt de I. bursii de ajutor social pentru elevii din 
unitatea noastrii. 

Mentioniim faptut ea, dosarele .privind acordarea burselor -sociale au fast analizate tn 
cadrul Comisiel de aeordare a burselot sociale, minit Ĺ  prin Deeizia direetandui unititit de 
invdtamtint nr, 9 din 01.092022 ş í supuse spre aprobare Consillutui de administratie  al  Ş coW 
Prafesionale Speciale 9on Teodoreseu" din Sl•boila n eadrul ktedintel ordinate din data de 
19.01.2023, 

Anexat,  v. inaintArn, eopie a Hatdr&rii nr. 105 din 19.01.2023 a Consiliului de 
administratie $eolii Profesionale Spedale "Ian Teadoresett" din Slobazia cu privire la 
ekedile specifice pentru aeardarea burselor sociale sj. a numii,rului de &sale aprabate. 

Cu deasebit4 consideratie, 

Director, 

Prof. Neagtt Ioana Madtilina ,„,,.....,.., 
40 ,•-• ,'""7"'"7:-,„,, ,tirz-4, 
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