
Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţ a sumelor pentru finanţarea  drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor 
cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pe anul 2016 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 6908 din 01.08.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, 
 Examinând: 
 - Situaţia nr.  8187 din 22.07.2016 a Inspectoratului Școlar Judeţean Ialomiţa;  

- Raportul nr. 6909 din 01.08.2016 al Direcţiei Buget Finanţe; 
 - Raportul nr. 7147 din 08.08.2016 al Comisiei economico-financiare și agricultură; 
 - Raportul nr. 7121  din 08.08.2016 al Comisiei muncă, sănătate, asistenţă socială 
și familie;  
 - Raportul nr.7137 din 08.08.2016 al Comisiei învăţământ, cultură, culte, tineret, 
colaborarea cu societatea civilă,  

În conformitate cu: 
 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe judeţe a 
sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia 
de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016; 
 - prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2001, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 904/2011 pentru stabilirea limitelor minime 
de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

- prevederile Ordinului ministrului educaţiei și cercetării știinţifice nr. 5.036/2015 
pentru modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional 
pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de 
masă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului              
nr. 5.574/2011; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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 -  prevederile Legii nr. 339/2015  privind bugetul de stat pe anul 2016; 
       - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14 din 27.01.2016 privind 

aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2016, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art.1 Se aprobă repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţ a sumei de 2.167,00 mii lei, reprezentând  sume pentru finanţarea 
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă, pe anul 2016, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică. 
 
Art.3 Punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri este asigurată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin Direcţia Buget Finanţe, şi va fi 
comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, unităţilor administrativ - 
teritoriale din judeţ, Inspectoratului Școlar Judeţean Ialomiţa, Centrului Judeţean de 
Resurse și Asistenţă Educaţională Ialomiţa și Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

                                                    PREŞEDINTE, 

                                                 Victor MORARU 

 

 

                                                                                                             Contrasemnează,              
                                                                                               Secretarul  judeţului Ialomiţa 

                     Adrian –Robert IONESCU 
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