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Priveşte: Aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente  

anului şcolar 2017 – 2018 
 

 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa 

ordinară,  având în vedere: 

- expunerea de motive nr.  24.653 / 2017 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate  nr. 24654  /2017 al Direcţiilor Buget Finanţe, Taxe şi 

Impozite şi al Serviciului Juridic, Autoritate Tutelarã, Resurse Umane; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local; 

- prevederile art. 82, alin. (1) si (2) si art. 105, alin. (2), lit. (d)  din Legea nr. 1/2011 a 

educaţiei naţionale;  

- prevederile OMCETS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat; 

- prevederile H.C.L nr. 5/28.01.2016 privind aprobarea Bugetului General al 

Municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 36, alin. (2). lit. „b” si ale alin. (4), lit. „a” din Legea  nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale,  republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) lit. „a” şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b”, din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 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 

anului şcolar 2017– 2018, după cum urmează: 

a) 100 lei pentru bursa de performanţă, 

b)  70 lei pentru bursa de merit, 

c)  50 lei pentru bursa de studiu, 

d)  40 lei pentru bursa de ajutor social. 

 Art. 2 Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin consiliile de administraţie, 

aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor 



de studiu şi a celor de ajutor social, cu incadrare în sumele alocate de la bugetul local, pentru 

fiecare unitate de învăţământ pruniversitar de stat. 

 Art. 3   Bursele sunt lunare, si se acorda pe perioada anului scolar, cu exceptia situatiilor 

prevazute expres de OMECTS nr. 5576/2011. 

Art. 4  Aprobarea numărului de burse pe fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de 

stat din  municipiul  Alexandria se face de către consiliul local, la propunerea acestora, potrivit 

Art. 2 

Art. 5 Prin grija serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 

Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 

Alexandria, Direcţiei Buget Finanţe, Taxe  şi Impozite, Şcolii "Mihai Viteazul" Alexandria",  

Şcolii "Ştefan cel Mare" Alexandria,  Şcolii "Alexandru Colfescu" Alexandria,  Şcolii Nr. 5 

Alexandria, Şcolii Nr. 6 Alexandria,  Şcolii Nr. 7 Alexandria,  Liceul Tehnologic „N. Bălcescu” 

Alexandria, Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" Alexandria, Colegiului Naţional "Al. D. Ghica" 

Alexandria, Liceului Teoretic "Constantin Noica" Alexandria, Colegiul Naţional Pedagogic 

"Mircea Scarlat"şi Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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