
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ǻ R E

Priveşte: Aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului II al anului şcolar 

2020 – 2021

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară,
având în vedere:

- referat de aprobare nr. 9902 din 19.04.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 9903 din 19.04.2021 al Direcţiei Economice;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;
- prevederile art. 82 şi art. 105, alin. (2), lit. (d) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei 

Naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor 

de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2020-2021;

- prevederile Ordinului M.C.E.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale 
de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile H.C.L nr. 83/19.04.2021 privind aprobarea Bugetului General al 
Municipiului Alexandria pe anul 2021;

- prevederile art. 129, alin. (2). lit. „b” şi ale alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1),  art. 139, alin. (5), lit. „a” şi ale art. 196 alin. (1) 
lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă care se poate acorda 
elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente 
semestrului II al anului şcolar 2020– 2021, după cum urmează:

I. Bursele de performanţă
a) Pentru elevii care au obţinut la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare naţionale organizate de MECTS locurile: I – 500 lei, II – 400 lei, III – 300 lei.
b) Pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru 

competiţiile internaţionale – 300 lei,
c) Pentru elevii care au obţinut la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-

artistice, sportive sau tehnico-ştiinţifice, organizate de MECTS, locurile: I – 200 lei, II – 150 lei, 
III – 130 lei.



II. Bursele de merit
a) Pentru elevii din ciclul gimnazial care au obţinut media generală 10 – 200 lei, media 

generală între 9,50-9,99 – 150 lei, media generală între 9,00-9,49 – 120 lei, media generală între
8,50-8,99 – 100 lei.

b) Pentru elevii din ciclul liceal care au obţinut media generală 10 – 250 lei, media 
generală între 9,50-9,99 – 200 lei, media generală între 9,00-9,49 – 150 lei, media generală între
8,50-8,99 – 100 lei.

c) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 
naţionale organizate de MECTS locurile: I – 130 lei, II – 120 lei, III – 110 lei.

d) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-
artistice, sportive sau tehnico-ştiinţifice, de nivel naţional, organizate de MECTS, locurile: I –
120 lei, II – 110 lei, III – 100 lei.

III. Bursele de studiu – 100 lei.
IV. Bursele de ajutor social – 100 lei.
Art. 2. Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin Consiliile de Administraţie, 

aprobă Criteriile Specifice de acordare a burselor, cu încadrare în limita fondurilor aprobate cu 
această destinaţie.

Art. 3. Bursele sunt lunare şi se acordă pe perioada anului şcolar, cu excepţia situaţiilor 
prevăzute expres de Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011.

Art. 4. Un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu 
valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare de timp, excepţie făcând doar 
categoriile de elevi prevăzute la art. 18 din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice, Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul”,  Şcolii 
Gimnaziale “Ştefan cel Mare”,  Şcolii Gimnaziale “Alexandru Colfescu”,  Şcolii Gimnaziale 
“Mihai Eminescu”,  Şcolii Gimnaziale Nr. 7, Colegiului Naţional “Al. I. Cuza”, Colegiului 
Naţional Pedagogic “Mircea Scarlat”, Liceului Teoretic “Alexandru Ghica”, Liceului Teoretic 
“Constantin Noica”, Liceului Tehnologic “Nicolae Bălcescu” şi  Liceului Tehnologic nr. 1, 
pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

IONELA CORNELIA ENE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 115 din 23 aprilie 2021



1

JUDEŢUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 9902 din 19.04. 2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor 
din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente 

semestrului II al anului şcolar 2020 – 2021

Potrivit art. 82 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, elevii de la cursurile cu 
frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază de burse de performanţă, de merit, 
de studiu şi de ajutor social. 

Cuantumul minim al burselor este stabilt prin Hotărâre de Guvern nr. 1064 din 04.12.2020 
pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor 
social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor
în anul şcolar 2020-2021.

Cheltuielile cu bursele elevilor fac parte din finanţarea complementară care se asigură din 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin 
Legea bugetului de stat cu această destinaţie conform art. 105, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a 
Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare.

Criteriile generale de acordare a acestor burse sunt prevăzute de Ordinul M.E.C.T.S. nr. 
5576/ 2011, iar criteriile specifice de acordare a acestor burse rămân la latitudinea Consiliilor de
Administraţie ale fiecărei unităţi de învăţământ, cu încadrare în limita fondurilor aprobate cu 
această destinaţie.

Cuantumul unei burse şi numărul acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliul Local.
Pentru semestrul II al anului şcolar 2020– 2021cuantumul pentru fiecare categorie de bursă 

este:
I. Bursele de performanţă
a) Pentru elevii care au obţinut la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare naţionale organizate de MECTS locurile:  I – 500 lei, II – 400 lei, III – 300 lei,
b) Pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru 

competiţiile internaţionale – 300 lei,
c) Pentru elevii care au obţinut la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-

artistice, sportive sau tehnico-ştiinţific, organizate de MECTS locurile:  I – 200 lei, II – 150 lei, 
III – 130 lei.

II. Bursele de merit
a) Pentru elevii din ciclul gimnazial, care au obţinut: media generală 10 – 200 lei, media 

generală între 9,50-9,99 – 150 lei, media generală între 9,00-9,49 – 120 lei, media generală între
8,50-8,99 – 100 lei;
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b) Pentru elevii din ciclul liceal, care au obţinut: media generală 10 – 250 lei, media 
generală între 9,50-9,99 – 200 lei, media generală între 9,00-9,49 – 150 lei, media generală între
8,50-8,99 – 100 lei.

c) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 
naţionale organizate de MECTS locurile:  I – 130 lei, II – 120 lei, III – 110 lei.

d) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-
artistice, sportive sau tehnico-ştiinţifice, de nivel naţional, organizate de MECTS locurile:  I –
120 lei, II – 110 lei, III – 100 lei.

III. Bursele de studiu – 100 lei.
IV. Bursele de ajutor social – 100 lei.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de 
către Direcţia Economică a unui proiect de Hotărâre cu privire la: " Aprobarea cuantumului 
burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului 
Alexandria, aferente semestrului II al anului şcolar 2020 – 2021”. 

PRIMAR,
VICTOR  DRAGUŞIN
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Judeţul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcţia Economică, 
Nr.9903 din 19.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor 
din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente 

semestrului II al anului şcolar 2020 – 2021

Prin referatul de aprobare nr. 9902 din 19.04.2021, Primarul municipiului Alexandria, 
propune elaborarea unui proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului burselor 
acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, 
aferente semestrului II al anului şcolar 2020 – 2021.

1. Necesitatea şi oportunitatea
Având în vedere prevederile art.82 , alin. (1), (1^1) şi (2) şi art. 105, alin. (2), lit."d" din 

Legea nr. 1/2011, a Educaţiei Naţionale, conform cărora:
- „Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat beneficiază

de  burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor social."
- „Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat şi numărul acestora se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local, respectiv a Consiliului 
Judeţean/Consiliilor Locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

- „Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de studiu şi al 
bursei de ajutor social se stabileşte anual prin Hotărâre a Guvernului”.

- „Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli: „ .... cheltuieli cu bursele 
elevilor.”

Cuantumul minim al burselor este stabilt prin Hotărâre de Guvern nr. 1064 din 04.12.2020 
pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor 
social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor 
în anul şcolar 2020-2021.

Potrivit Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cuantumul şi numărul burselor se stabilesc 
anual prin Hotărâre a Consiliului Local.

2. Legalitatea
Susţinerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor următoarelor 

acte normative:
- prevederile art. 82 şi art. 105, alin. (2), lit. (d)  din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale 

cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile H.G. nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar 
de stat cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2020-2021;

- prevederile Ordinului M.C.E.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile H.C.L nr. 83/19.04.2021 privind aprobarea Bugetului General al 
Municipiului Alexandria pe anul 2021;

- prevederile art. 129, alin. (2). lit. „b” şi ale alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare;

3. Analiza economică şi tehnică
Cheltuielile cu bursele elevilor fac parte din finanţarea complementară care se asigură din 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin 
legea bugetului de stat cu această destinaţie conform art. 105, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a 
Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare.

Criteriile generale de acordare a acestor burse sunt prevăzute de Ordinul M.E.C.T.S. nr. 
5576/ 2011, iar criteriile specifice de acordare a acestor burse rămân la latitudinea Consiliilor de 
Administraţie ale fiecărei unităţi de învăţământ, cu încadrare în limita fondurilor aprobate cu 
această destinaţie.

Cuantumul unei burse şi numărul acestora se stabilesc prin Hotărâre a Consiliul Local.
Pentru semestrul II al anului şcolar 2020– 2021cuantumul pentru fiecare categorie de bursă 

este:
I. Bursele de performanţă
a) Pentru elevii care au obţinut la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor 

şcolare naţionale organizate de MECTS locurile:  I – 500 lei, II – 400 lei, III – 300 lei,
b) Pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru 

competiţiile internaţionale – 300 lei,
c) Pentru elevii care au obţinut la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-

artistice, sportive sau tehnico-ştiinţifice, organizate de MECTS locurile:  I – 200 lei, II – 150 lei, 
III – 130 lei.

II. Bursele de merit
a) Pentru elevii din ciclul gimnazial, care au obţinut: media generală 10 – 200 lei, media 

generală între 9,50-9,99 – 150 lei, media generală între 9,00-9,49 – 120 lei, media generală între
8,50-8,99 – 100 lei

b) Pentru elevii din ciclul liceal, care au obţinut: media generală 10 – 250 lei, media 
generală între 9,50-9,99 – 200 lei, media generală între 9,00-9,49 – 150 lei, media generală între
8,50-8,99 – 100 lei.

c) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 
naţionale organizate de MECTS locurile:  I – 130 lei, II – 120 lei, III – 110 lei.

d) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-
artistice, sportive sau tehnico-ştiinţifice, de nivel naţional, organizate de MECTS locurile:  I –
120 lei, II – 110 lei, III – 100 lei.
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III. Bursele de studiu – 100 lei.
IV. Bursele de ajutor social – 100 lei.

Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, oportune şi necesare, s-a întocmit
proiectul de Hotărâre privind „Aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului II al anului 
şcolar 2020 – 2021”, care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus dezbaterii şi aprobării 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Director executiv, 

HARITINA  GAFENCU

Compartiment Monitorizare 
Unităţi de Invăţământ

Consilier,
MONICA DUMITRESCU


