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JUDETUL TELEORMAN 
Municipiul Alexandria 
Nr. 10498  din  19.04.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din 
unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, 

aferente semestrului al  II lea al  anului scolar 2016 – 2017 
 

Potrivit Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale, elevii de la cursurile cu frecventa din 
invatamntul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanta, de burse de merit, de 
burse de studiu si burse de ajutor social. Cuantumul si numarul burselor acordate se stabileste 
prin hotarare a consiliului local. 

Cheltuielile cu bursele elevilor din invatamantul preuniversitar de stat fac parte din 
finantarea complementara care se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-
teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar de stat. 

Unitatile de invatamnt preuniversitar de stat, prin consiliile de administratie, aproba 
criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, a burselor de merit, a burselor de 
studiu si a celor de ajutor social, cu incadrare in sumele alocate de la bugetul local, pentru 
fiecare unitate de invatamant pruniversitar de stat. 

Aprobarea numarului de burse pe fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat din 
municipiul Alexandria se face de catre consiliul local, la propuinerea acestora. 

Criteriile generale de acordare a acestor burse sunt prevăzute de O.M.E.C.T.S. nr. 5576/ 
2011, iar criteriile specifice de acordare a acestor burse rămân la latitudinea Consiliilor de 
Administraţie ale fiecărei unitati de invatamant.  

Cuantumul pentru fiecare categorie de bursa care se poate acorda elevilor din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului al II lea al 
anului scolar 2016 – 2017 , a fost aprobat prin H.C.L nr. 124 din  24.10.2016 privind aprobarea 
cuantumului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Alexandria, aferente anului şcolar 2016 – 2017. 

Numarul de burse aprobate a fost stabilit si comunicat de catre unitatile de invatamant 
preuniversitar de stat din municipiului Alexandria.  
          Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 
urmatorul proiect de hotarare: "Proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din 
unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului   
al II lea al anului scolar 2016 – 2017”.  

Directia Buget Finante, Taxe si Impozite si Directia Administratie Publica Locala va 
intocmi raportul de specialitate pe care il va sustine in fata comisiilor de specialitate, spre 
avizare. 
  

 
PRIMAR, 

V I C T O R   D R A G U S I N 


