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PROIECT DE HOTA4RE NR. 
privind completarea art. 1 din Hot ă rtirea Consiliului Judefean Ialotni ţa nr. 220 din 

28.10.2022 privind aprobarea acorddrii burselor de ajutor social elevilor care frecventeaz ă  
cursurile Ş colii Profesionale Spec/ale "Ion Teodorescu" Slobozia, 

pentru anal scolar 2022 — 2023, Cu completdrile ulterioare 

Consiliul Judeţ eart Ialomiz:a, 
Aveind  în vedere; 
- referatul de aprobare nr. Cfd0 10,13 . 1din 003.2023 al Presedintelui Consiliului 

Juderean Ialomiţ a; 
- prevederile Hotă reirii Consiliului Judeţ ean Ialomila nr. 220 din 28.10.2022 privind 

aproharea acordă rii burselor de ajutor social elevilor care frecventează  cursurile $colii 
Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul scolar 2022 — 2023, cu 
completitrile ulterioare, 

Examin ă nd: 
- Adresa nr. 1141 din 06.03.2023 a Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 

Slohozia; 
- Hotă rarea nr. 123 din 06.03.2023 a Consiliului de Administratie al Ş colii 

Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia privind aprobarea raportului comisiei de 
acordare a hurselor sociale la data de 06.03.2023; 

- Raportul nr. 6511)1,203 -T  din  00,03.  2023 al Direcţ iei Investiţ ii ş i Servicii 
Publice; 

- Avizul nr.    2023 al Cornisiei economico-financiare ş i 
agricultură ; 

Avizul nr.   	2023 al Comisiei pentru învăţă meint, culturei, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea 	 externe; 

In conform itate cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d),  j  ş i al/n. (5) lit, a) din Ordonanta de Urgenţă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterio are; 

- prevederile art. 82 	105 alin. (2) din Legea educaţ iei naţ ionale nr. 1/2011, cu 
rnodifică rile ş i 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 invaicImtintul 
preuniversitar, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Hotcirdrii Guvernului nr. 1138 din 14.09.2022 pentru aprobarea 
cuantumului minim al burselor lunare de performarqd, de merit, de studiu ş i de ajutor social 
pentru elevii din inv4cimantul preuniversitar cu frecvengi, care se acordci in anul scalar 2022- 
2023, si pentru stabilirea termenelor de platei a acestora; 

- prevederile Legii nr. 36812022 privind bugetul de stat pentru anul 2023; 



- prevederile art. 47 aim. (4), art. 60 - art. 62 din Legea nr. 2412000 privind normele de 
tehnicei legislativă  pentru elaborarea actelor normative, republicatei, en modifică rile ş i 
compietă rile ulterioare; 

- prevederile art. 46 — art. 47 din Regulament de organizare ş ifwic ţ ionare a Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a, aprobat prin Hotă rdrea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 46 din 30.03.2021, 
cu modified rile si complet ă rile ulterioare, 

prevederile Hotă rdrii Consiliului Judetean Ialomita nr. 16 din 10.02.2022 privind 
aprobarea bugetului general al judetului Ialomita, pe anul 2022, cu modifică rile 
complet ă rile ulterioare, 

In  temeiul art, 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţ a de Urge* a Cruvernului 
nr, 5712019 privind Codul administrativ, cu rnodificeirile ş i complet ă rile ulterioare, 

HOT Ă R Ă TE: 

Art, I La art.1 din Hotă ră rea Consiliului Judeţ ean Ialomita nr. 220 din 28.10.2022 
privind aprobarea acordetrii burselor de ajutor social elevilor care frecventează  cursurile 
Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul ,wolar 2022 — 2023, cu 
completeirile ulterioare, după  alineatul (1^3) se introduce 1412 nou alineat (114) care va avea 
urmă torul cuprins: 
" (1^5) incepand Cu luna martie 2023 num ă rul de burse de ajutor social prevă zut la (din. 
(1A4) se completeaz ă  cu 3 burse, rezultă nd un numeir total de 86 de burse de ajutor social." 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotă rdrii Cons iliului Judetean Ialomita nr. 220 din 
28.10.2022 privind aprobarea acordă rii burselor de ajutor social elevilor care frecventeaz'ă  
cursurile Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul scolar 2022 — 
2023, cu complet ă rile ulterioare, reimă n in vigoare. 

Art. III Prezenta hotă ră re devine obligatorie si produce efecte de la data 
cornuniceirii. 

Art. IV Prezenta hoteiră re se va comunica, prin grija Secretarului General al 
Judetului Ialomiţa, spre ducere la indeplinire, Direcţ lei Buget Finante i Ş colii Profesionale 
Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia si, spre stiint ă , Instituţ iei Prefectului Judeţ ului 

urmeind să  fie publicată  pe site-ul Consiliului Judelean Ialomi,ta, sectiunea, 
"11/Ionitorul Oficial al Judetului". 

PREsSEDINTE, 
MARIAN PAVEL Avizat, 

Secretarul General al judeţ ului Ialomi ţa  
Adrian Robert IONESCU 

 

RdlOc 
NRF 



ROMANIA 

CONSILIUL AMMAN 1ALOMITA CEFiTIFIED MACFASIENIINT SYST*M11 

LIo  9001 

Tel.: 0243 230200 
Fax: 0243 230250 

PRE Ş EDINTE 

Slobozia Piata Revotutiei Nr. 1 
web: www.cicnetro 

e-mail: cji@cienet.ro  

Nr. 66P din 07.03.2023 

240 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de bot ă rfire privind completarea art. 1 din Hot ă riirea 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 anal scolar 2022 — 2023, cu complet ă rile ulterioare 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii propunern completarea art. 1 din Hotă ră rea Consiliului 
Judeţ ean Ialomita nr. 220 din 28.10.2022 privincl aprobarca 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 hotă ră rea care se dore ş te a fi completat ă  s-a aprobat acordarea, incep ă nd cu luna octombrie 
2022, a unui mink de 76 de burse sociale pentru elevii care frecventeaz ă  cursurile Scolii Profesionale 
Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia si care indeplineau criteriile generale prev ă zute de Ordinul ministrului 
educa ţ iei nr. 5379 din 07.09.2022 privind aprobarea Criteriilor gcnerale de acordare a burselor elevilor din 
invăţă mă ntul preuniversitar de stat, jar cuantumul unei burse 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 cercrea beneficiarilor. Se 
adaug ă  listei beneficiarilor de blase de ajutor social elevii care fac dovada incadr ă rii in condi ţ ille prev ă zute 
de art. 15 alin. (1) lit. b) c) din ordin. Elevii care acumuleaz ă  10 sau mai multe absen ţ e nemotivate intr-o 
tuna nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectiv ă . 

Prin Hotă ră rile Consiliului Judelean Ialomi ţ a nr. 238 din 25.11.2022, nr. 269 din 28.12.2022, nr. 22 
din 31.01.2023 ş i nr. 46 din 28.02.2023 s-a aprobat suplimentarea num ă rului de burse. Astfel, in luna 
februarie s-a ajuns la un num ă r total de 83 de burse sociale. 

Cu adresa nr. 1141 din 06.03.2023 Scoala Profesional ă  Special ă  "Ion Teodorescu" Slobozia a 
transmis copia Hot ă rkii Consiliului de administra ţ ie nr. 123 din 06.03.2023 privind aprobarea raportului 
comisiei de acordare a burselor sociale la data de 06.03.2023. S-a revizuit lista beneficiarilor dc burse de 
ajutor social, prin completarea listei precedente cu 3 beneficiari ş i, cu luna martie num ă rul de beneficiari de 
burse de ajutor social este 86. 

Faţă  de cele de mai sus, avand in vedere cadrul legislativ mai sus invocat, coroborat cu prevederile 
art. 173  aim. (1) lit. d), f) si aim. (5) lit, a) din Ordonanta de Urgen ţă  a Guvemului fir. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, constatand c ă  sunt intrunite conditiile de 
necesitate si oportunitate, propun Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ă ră rii in forma si continutul 
prezentate in project. 

Redactat, 
Novae Ramona-Florentina 
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RAPORT 
la proiectul de hotă rtire privind completarea art. 1 din Hot ă ră rea Consiliului Judetean Ialomita 

nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acord ătrii 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 

Proiectul de not ă ră re supus dezbaterii plenului propune aprobarea complet ă rii art. 1 din 
Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomi ţ a 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 eolar 2022-2023, cu complet ă rile ulterioare, 

Proiectul de hot ă ră re este fundarnentat, din punct de vedere legal, de dispozitiile: 
- art. 82 ş i 105 din Legea educa ţ iei naţ ionale nr. 1/2011, cu modific ă rile i completă rile ulterioare; 
- art. 3, art. 4, art. 14-20, art. 22 din O.M.E nr. 5379/ 07.09.2022, privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din inv ăţă mă ntul preuniversitar; 

prevederile Hotă ră rii Guvemului nr. 1.138 din 14 septembrie 2022 pentiu aprobarea cuantumului 
minim al hurselor lunare de performanta, de merit, de studiu ş i de ajutor social pentru elevii din 
invă tă mantul preuniversitar cu frecven ţ a, care se acorda in anul ş colar 2022-2023, ş i pentru stabilirea 
tennenelor de plata a ace stora. 

Astfel, elevii din inv ăţă mă ntul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de ajutor social, iar 
consiliile judeţ ene stabilesc, prin hot ă ră re, cuantamul ş i numă 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 
ş colar i sunt revizuite lunar, in func ţ ie de modific ă rile intervenite in veniturile nete ale fainiliei, starea 
de s ă nă tate a elevilor sau in eazul transfer ă rii elevilor. 

Responsabilitatea primirii eererilor 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 mă nt. 

Prin Hotă ră rea Consiliului de Administraţ ie al Ş colii profesionale Speciale nr. 123 din 
06.03.2023 privind aprobarea raportului comisiei de acordare a burselor sociale la data de 06,03.2023, 
comunicată  cu adresa nr. 1141 din 06.03.2023 s-a aprobat completarea cu 3 burse de ajutor social pentru 
3 elevi care frecventeaz ă  cursurile unit ă tii de inv ăţă mă nt. 

Prin Hotă ră rea Consilidlui Judetean Ialomi ţ a nr. 46 din 28.02.2023 pentru anul ş colar 2022-
2023 s-au aprobat, incepand cu luna februarie, un num ă r de 83 burse, iar cuantumul unei burse de ajutor 
social in sum ă  de 250 lei/elev/lun ă , 



Pap' de cele de mai sus, incep ă nd cu luna martie 2023, pentru anul scolar 2022-2023 se propune 
acordarea unui num ă r total de 86 de burse de ajutor social, in cuanturn de 250 lei/lun ăielev. 

Consideră m c ă  actele normative invocate fundamenteaz ă  din punct de vedere al legalit ă tii 
proiectul de hot ă ră re ş i că , prin reprezentantii s ă i, Consiliul Judetean Talomita va contribui la buna 
organizare ş i desfă surare a activit ă tii din invă tă mă ntul special. 

Director executiv adjunct, 
Stanciu Mariana 

Ş ef Serviciu, 
Emma yoicu 

Consilier, 
Petrescu Andreea Cristina 
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

În conformitate cu prevederile art. 16, aim. 1 din 0.M.E nr. 5379/ 07.09.2022, privind 
aprobarea Criteriilor generate de acordare a burselor elevilor din inv ă t ă mântul preuniversitar, 
vă  rugă m să  aprobati acordarea unui num ă r de 3 burse de ajutor social pentru un elevii din 
unitatea noastră . 

Mention ă m faptul c ă , dosarele privind acordarea bursei sociale au fost analizate in 
cadrul Comisiei de acordare a burselor sociale, numit ă  prin Decizia directorului unit ă tii de 
invă tă mă nt nr. 9 din 01.09.2022 ş i supuse spre aprobare Consiliului de administratie al Ş colii 
Profesionale Speciale "Ion Teodoreseu" din Slobozia in cadrul ş edintei extraordinaxe din data 
de 06.03.2023. 

Anexat, v ă , inaintă m, copie a Hotă rarii nr. 123 din 06.03.2023 a Consiliului de 
administratie al Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" din Slobozia cu privire la 
aprobarea raportului. 

Cu deosebită  consideratie, 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nrl_slobozia@yahoo.com  
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HOTĂ RAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢ IE NR. 123/06.03.2023 
privind aprobarea raportului comisiei de acordare a burselor sociale la data de 06.03.2023 

Consiliul de administratie al Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" constituit prin 
decizia directorului unit ă tii de invă tă mânt nr. 369 /19.12.2022, reunit in ş edint ă  extraordinard in 
data de 06.03.2023, in conforn -titate cu prevederile art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 
1/2011, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare Ş l cu prevederile art. 15 din Metodologia-cadru 
de organizare ş i functionare a consiliului de administratie din unit ă tile de inv ă tă m ă nt 
preuniveritar, anexa la O.M.E. nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare ş i functionare a consiliului de administratie din unit ă tile de inv ă tă mant 
preuniversitar. 

avand  hi vedere: 

• Raportul Comisiei pentru acordarea burselor de ajutor social nr. 1126 din 06.03.2023. 

In conformitate cu: 
• O.M.E. nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 

si functionare a consiliului de administratie din unit ă tile de inv ă tă mânt preuniversitar, 
cap.IV, art. 15, lit, X; 

• 0.M.E nr. 5379 din 07.09.2022 pentru aprobarea Criteriilor generate de acordare a 
burselor elevilor din inv ă tă mantul preuniversitar; 

▪ 0.M.E nr. 3501 din 31.03.2022 privind structura anului Kolar 2022-2023. 

hotarAste: 
Art. 1 Se aprob ă  completarea hot ă rarii C.A nr. 33 din 03.10.2022 privind validarea listei 

beneficiarilor de burse de ajutor social, cu un nurn ă r de 3 dosare ( criteriul plasament 
familial). Astfel, num ă rul total at beneficiarilor de burse de ajutor social la data de 06.03.2023 
este de 86. 

Art. 2 Bursele de ajutor social se acord ă  elevilor din inv ă t ă mantul preuniversitar de stat 
inscri ş i la cursurile cu frecvent ă , la cerere, in functie de situatia materiald a familiei sau a 
sustin ă torilor legali. 

Art. 3 (1) Bursele de ajutor social se acord ă  elevilor din inv ă tă mântul preuniversitar de 
stat, inscri ş i la cursurile cu frecvent ă , inclusiv color ş colarizati la domiciliu sau care urmeaz ă  
cursurile in scoala de spital, care se ineadreaz ă  in eel putin una dintre urm ă toarele 

a) elevi proveniti din familii care nu realizeaz ă  un venit mediu net lunar pe membru de 
familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe 
economic. Se va lua in calcul salariul minim net pe economic in vigoare la data depunerii cererii; 

b) elevi orfani, elevi aflati in intretinerea unui singur Orinte (copil pentru care instanta 
de tutel ă  a hot ă rk exercitarea autorit ă tii p ă rintesti de care un singur p ă rinte, nefiind stabilit 
modul de indeplinire a obligatiei de intretinere a celuilalt p ă rinte - pensie de intretinere; copil cu 
tată  declarat necunoscut; copil adoptat de o singur ă  persoand) i elevi abandonati de p ă rinti 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 
Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nrlş lobozia@yahoo.com  
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asupra c ă rora a fost instituita o m ă sură  de protec ţ ie special ă , respectiv plasamentul/plasamentul 
de urgen ţă , acordarea bursei nefilnd condi ţ ionat ă  de venitul net lunar al familiei; 

c) elevi care au deficien ţ e/afeet ă ri func ţ ionale produse de boli, tulbur ă ri sau afec ţ iuni ale 
structurilor ş i functiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului 
să nă tatii ş i at ministrului muncii, familiei, protectiei sociale ş i persoanelor vdrstnice nr. 
1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de ineadrare a copiilor cu 
dizabilit ăţ i in grad de handicap ş i a modalităţ ilor de aplicare a acestora, cu modifie ă rile 
completă rile ulterioare, astfel: 
I. boli ş i tulbură ri ale sistemului nervos ş i ale func ţ iilor mentale globale; 
II. boli ale structurilor ş i funcţ iilor senzoriale; 
III. boll ale structurii laringelui ş i func ţ iilor sale; 
IV. boll ale structurii sistemului cardiovascular ş i ale functiilor sale; 
V. boli ale structurii aparatului respirator ş i ale func ţ iilor sale; 
VI. boli ale structurii sistemului imunitar ş i ale functiilor sale; 
VII. boli ale structurii $i functiilor sistemelor digestiv, metabolic ş i endocrin; 
VIII. boll ale structurii functiilor aparatului urinar cu sau fait insuficien ţă  renal ă  cronic ă  (IRC), 
indiferent de cauz ă ; 
IX. boll ale structurii i func ţ iilor aparatului locomotor ş i corespunz ă toare mi ş că rii; 
X. boll ale structurii pielii, anexelor si fune ţ iilor tegurnentului; 
XL boala canceroas ă  (indiferent de localizare, inclusiv recidivele ş i metastazele); 
XII. boli genetice; 
XIII. transplantul de organe, ţ esuturi ş i celule, stă rile posttransplant; 
XIV. once alt ă  boal ă , tulburare sau afectiune, de exemplu, cronic ă /genetic ă lcare necesit ă  
tratament indelungat pentru eel pu ţ in 6 luni sau servicii de abilitare si reabilitare pentru eel pu ţ in 
6 luni sau ingrijiri paliative ş i care se inscrie in vreuna dintre categoriile enumerate la pct. 
XIII este luat ă  in considerare; 

d) devil din inv ăţă mdntul primar si gimnazial din mediul rural, care sunt ş colarizaţ i intr-
o altă  localitate, intrucast nu au posibilitatea s ă  studieze intr-o unitate de inv ăţă mant din 
localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind conditioned de venitul net lunar al familiei; 
prin localitate de domieiliu se in ţ elege comuna/orasul cu subdiviziunile sale administrative. 

Art. 4 Aeordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului 
eliberat de medicul specialist (tip A5) ş i avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul 
ş colar, respectiv a certificatului de incadrare in grad de handicap, Me ă  a fi condi ţ ionată  de venitul 
net lunar al familiei. 

Art. 5 Elevii care acumuleaz ă  10 sau mai multe absen ţ e nemotivate intr-o lurid nu 
primesc bursa de ajutor social pentru tuna respectiv ă . 

Art, 6 Nu primesc bursa de ajutor social pe perioada vacan ţ ei de yard.: 
a) elevii care nu au promovat anul ş eolar; 
b) elevii care la sfarsitul anului scalar sunt corigenti la mai mult de o disciplin ă  ş i au 

acumulat mai mult 20 de absen ţ e nemotivate/an; 
ej absolven ţ ii invăţă mântului gimnazial care nu au fast admisi in liceu/inv ăţă rnant 

profesional, cursuri cu frecven ţă , intr-o unitate de inv ăţă mânt preuniversitar de stat; 
d) elevii care repet ă  anul ş colar din alte motive deck medicale. 

Str. Viilor, nr.61, Siobozia 
Ter/fax: 0243212085 
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Art. 7 Având in vedere prevederile art. 16, alin. (1) din 0.M.E nr. 5379/ 07.09.2022 
privind aprobarea Criteriilor generate de aeordare a burselor elevilor din inv ă tă mântui 
preuniversitar"Lista elevilor care beneficiaza de bursele de ajutor social obtinute in baza 
prevederilor art. 15, alin. (1) lit. b)- c) poate fi revizuita lunar, la cererea beneficiarilor, dupa 
cum urmeaz ă .. se adaugcl listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada 
incadră rii in condifille prevazute. 

Membrii prezentit: 9 
Voturi pentru: 9 
Voturi irapotriva: 0 
Abitiner: 0 

intocmit, 

Secretar Consilitil de Administratie 
Prof. Neagu Gina 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 

Tel/fax: 0243212085 
e-mail: sc_nr1ş lobozia@yahoo.com  
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