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HOTĂRÂRE
privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor
cu cerințe educative speciale scolarizați în unitățile de învățământ
de masa din județul Argeș începând cu anul școlar 2015-2016

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 15082/20.10.2015 al Direcției Administrație Publică
Comunități Locale;
Având în vedere:
Art. 15 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale
Art. 26 din Ordinul Ministerului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr. 5574/2011
H.G. nr. 904/2014 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;
Ordinul M.E.C.S. nr. 5036/2015 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 5.574/2011;
Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,
art. 129 alin. 7 raportat la alin. 5 si coroborat cu art. 7 din H.G. nr.
1251/2005 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare,
instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/ elevilor/
tinerilor cu cerinte educationale speciale din cadrul sistemului de
invatamant special si special integrat, Anexa 2, Capitolul II.
Art.115, alin 1, coroborat cu art.91, alin 2 din Legea nr.215/2001 a
Administratiei Publice, republicată și actualizată;
Art. 51 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;

Art. 26 din Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului și
Sportului nr.5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii
cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă;
Adresa nr. 12679/14.09.2015 a Centrului Județean de Resurse și
Asistență Educațională Argeș;
Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K3 și K5;
Avizul secretarului județului Argeș.
În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit.
c) din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
HOTĂRĂŞTE :
ART.1.Începând cu data de 14 septembrie 2015, se aprobă alocația
zilnică de hrană pentru copiii/elevii/ tinerii cu cerinţe educaționale speciale
scolarizaţi în sistemul de învăţământ de masă din județul Argeș, aflaţi în familii,
în cuantum de 16,6 lei/zi/persoană.
Art. 2. Începând cu data de 14 septembrie 2015, se aprobă alocația pentru
nevoi personale pentru copiii/elevii/ tinerii cu cerinţe educaționale speciale
scolarizaţi în sistemul de învăţământ de masă din județul Argeș, aflaţi în familii,
în cuantum de 28 lei/luna/persoană.
Art. 3. Sumele necesare achiziționării de către părinte/tutore/reprezentant
legal al copilului cu cerinte educaționale speciale, de îmbrăcăminte,
încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite /manuale, jucării,
transport, materiale cultural-sportive, sunt cuprinse în anexa 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4.Se aprobă Regulamentul privind acordarea alocației zilnice de
hrană, alocatiei pentru nevoi personale, îmbrăcăminte,încălțăminte, materiale
igienico-sanitare, rechizite /manuale, jucării, transport,materiale culturalsportive pentru copii, elevii și tinerii cu cerinte educaționale speciale
școlarizați în unitățile de învățământ de masa din județul Argeș, conform
anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5.Plata drepturilor prevăzute la art.1 art.2 si art. 3 se va face din
bugetul Consiliului Județean Argeș prin Unitatea Administrativ Teritoriala pe

raza careia se afla unitatea de invatamant a copilului cu cerinte educationale
speciale.
Art. 6.Direcția Economica , Directia Administratie Publica – Comunitati
Locale si Unitatea Administrativ Teritoriala pe raza careia se afla unitatea de
invatamant a copilului cu cerinte educationale speciale vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.7. Serviciul Legislativ – Transparenţă Decizională va comunica
hotărârea:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş;
Direcției Economice;
Directia Administratie Publica – Comunitati Locale ;
Unitatilor Administrativ Teritoriale de pe raza Judetului Arges.
PREȘEDINTE,
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