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JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Ǻ R E 

 

Priveşte: Aprobarea cuantumului şi numărului de burse din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului                                                           

I al anului şcolar 2021-2022 

 

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

având în vedere: 

- referat de aprobare nr. 25.438 din 21.10. 2021  al Primarului Municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 25.439 din 21.10.2021 al Direcţiei Economice; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 82, alin. (1), (1^1), (1^2), (2), (3) și art. 105, alin. (2), lit. “d”  din Legea 

nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 1094/06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor 

de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învațământul 

preuniversitar de stat cu frecvență, care se acordă elevilor în anul școlar 2021-2022; 

- prevederile Ordinului M.C.E.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale 

de acordare a burselor elevilor din învațământul preuniversitar de stat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 5, alin. (3), litera „j” , din Legea nr. 15 din 8 martie 2021, privind 

aprobarea bugetului de stat pe anul 2021 

- 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 „d” și ale alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresele nr.2752 /20.10.2021, nr.3563 /14.10.2021, nr.3547 /18.10.2021, nr.384 

/14.10.2021, nr.1219 /14.10.2021, nr.4196 /20.10.2021, nr.2406 /20.10.2021, nr.2814 

/13.10.2021,  nr. 3146  /15.10.2021,  nr.3135  / 08.10.2021 şi  nr. 5329  /19.10.2021 ale unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria.  

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1),  art. 139, alin. (5), lit. „a” și 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 I al anului şcolar 2021– 2022, după cum urmează: 

 

 

 



I. Bursele de performanța 

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 – 400 lei, II – 300 lei, 

III – 200 lei. 

II. Bursele de merit 

a) Pentru elevii din ciclul gimnazial care au obținut media generala 10 – 200 lei, media 

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

lei. 

b) Pentru elevii din ciclul liceal care au obținut media generala 10 – 250 lei, media 

generala 9,50-9,99 – 200 lei, media generala 9,00-9,49 – 150 lei, media generala 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-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS locurile:  I – 400 

lei, II – 300 lei, III – 200 lei. 

III.  Bursele de studiu – 100 lei. 

IV.  Bursele de ajutor social – 100 lei. 

Art. 2. Se aprobă numărul de burse din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiului Alexandria, aferente semestrului I al anului şcolar 2021 – 2022, potrivit anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Bursele sunt lunare, și se acordă pe perioada anului școlar, cu excepția situațiilor 

prevazute expres de Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011. 

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 

Municipiului Alexandria, Direcţiei Economice, Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul,  Școlii 

Gimnaziale Ștefan cel Mare,  Școlii Gimnaziale Alexandru Colfescu,  Școlii Gimnaziale Mihai 

Eminescu,  Școlii Gimnaziale Nr. 7, Colegiului Național Al. I. Cuza, Colegiului Național 

Pedagogic Mircea Scarlat, Liceului Teoretic Alexandru Ghica, Liceului Teoretic Constantin 

Noica, Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu și  Liceului Tehnologic nr. 1, pentru cunoaştere şi 

punere în aplicare. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                      CONSILIER,           SECRETAR GENERAL, 

                SILVIA COBÂRLIE                             ALEXANDRU RĂZVAN CECIU   
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