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H O T Ă R Â R E  
privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița  

nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor  
care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia,  

pentru anul școlar 2022 – 2023, cu completările ulterioare 
 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 1992/2023 - R din 25.01.2023 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa; 

- prevederile Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind 
aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii 
Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu 
completările ulterioare, 
 Examinând: 
 -  Adresa nr. 336 din 25.01.2023 a Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” 
Slobozia; 
 - Hotărârea nr. 105 din 19.01.2023 a Consiliului de Administraţie al Şcolii Profesionale 
Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia privind aprobarea raportului comisiei de acordare a 
burselor sociale la data de 19.01.2023; 
     -  Raportul de specialitate nr. 2012/2023 – J din 26.01.2023 al Direcției Investiții și 
Servicii Publice; 
           - Avizul nr. 2336/2023 - R din 30.01.2023 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
          - Avizul nr. 2204/2023 – N din 27.01.2023 al Comisiei pentru  învățământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), f) şi alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

- prevederile anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.379 din 7 septembrie 2022 
pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare  a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1138 din 14.09.2022 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu  şi de ajutor social 
pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă  în anul şcolar 2022-
2023, şi pentru stabilirea termenelor de plată a acestora; 

 -  prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023;  
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     - prevederile art. 47 alin. (4), art. 60 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
          - prevederile art. 46– art. 47 din Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46 din 30.03.2021, 
cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 16 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 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, 
                                                                                                  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             Art. I  La art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile 
Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu 
completările ulterioare, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat (1^3) care va avea 
următorul cuprins: 

” (1^2) Începând cu luna ianuarie 2023 numărul de burse de ajutor social prevăzut la     

alin. (1^2) se completează cu o bursă, rezultând un număr total de 82 de burse de ajutor 

social.” 

 
   Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 
28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează 
cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 
2023, cu completările ulterioare, rămân în vigoare. 
 

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

 Art. IV Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului General al Judeţului 
Ialomiţa, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe și Şcolii Profesionale Speciale 
”Ion Teodorescu” Slobozia şi, spre ştiinţă, Instituţiei Prefectului – Judeţului Ialomiţa, urmând 
să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea, ”Monitorul Oficial al 
Județului”. 
 

          PREŞEDINTE,  
                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

                   MARIAN PAVEL                                     Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                               Adrian Robert  IONESCU    
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