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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care  

frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, 
pentru semestrul I al anului școlar 2016 – 2017 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere:  

- Expunerea de motive nr. 9028 din 10.10.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând: 
 -  Nota de fundamentare a Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” 
Slobozia comunicată cu adresa nr. 3031 din 06.10.2016; 
 - Hotărârea nr. 162 din 29.09.2016 a Consiliului de administraţie al Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia; 
          - Raportul comun nr. 9148 din 12.10.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare și 
Direcţiei Buget Finanţe; 
          - Raportul nr. 9381 din 18.10.2016 al Comisiei economico-financiare și 
agricultură; 
          - Raportul nr. 9364 din 18.10.2016 al Comisiei pentru  învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relaţii externe; 
 În conformitate cu: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), f) şi alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011 
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat; 

 -  prevederile Legii nr. 339/2015  privind bugetul de stat pe anul 2016, cu 
modificările și completările ulterioare; 

       - 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, 
                                                    



Cod FP – 07 – 06, vers1 

 

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
         Art. 1(1)  Se aprobă acordarea unui  număr de 15 burse de ajutor social, elevilor 
care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu”Slobozia, 
pentru semestrul I al anului școlar 2016-2017, începând cu data de 01.11.2016. 
                    (2) Cuantumul unei burse de ajutor social se stabilește la suma                             
de 80 lei/elev/lună, în raport de integralitatea îndeplinirii criteriilor generale și 
specifice de acordare a acestor burse. 
                   (3) Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care 
atestă îndeplinirea condiţiilor de acordare a burselor de ajutor social și stabilirea listei 
beneficiarilor acestor burse aparţine în integralitate comisiei de atribuire a burselor 
constituită la nivelul unităţii de  învăţământ. 
 
   Art.2 Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al Judeţului 
Ialomiţa, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetul 
unităţii de învăţământ. 
         

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 
          Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare 
Organizare, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe și Liceului Tehnologic 
Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
 
 

 PREŞEDINTE, 
 

Victor MORARU 
 
 
 
                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                     Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                                 Adrian Robert IONESCU 
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