
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: Aprobarea numărului de burse din unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului 

I al anului școlar 2020-2021

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

- referat de aprobare nr. 26724 din 13.11.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 26725 din 13.11.2020 al Direcției Economice;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;
- prevederile art. 82, alin. (1), (1^1), (1^2), (2), (3) art. 105, alin. (2), lit. (d) din 

Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 4 din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor 

Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu 
modificările și completările ulterioare;

- prevederile H.C.L. nr. 35 /14.02.2020 privind aprobarea Bugetului General al 
Municipiului Alexandria pe anul 2020;

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

- adresele nr. 2622/16.11.2020, nr. 3364/13.11.2020, nr. 4444/16.11.2020, nr.
701/13.11.2020, nr. 2820/13.11.2020, nr. 5620/13.11.2020, nr. 2780/13.11.2020, nr. 
3262/09.11.2020, nr. 2790/11.112020, nr. 4372/03.11.2020 și nr. 6048/16.11.2020 ale 
unităților de învățământ 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 Ș T E:

Art. 1. Se aprobă numărul de burse din unitățile de învățământ preuniversitar de stat 
din municipiului Alexandria, aferente semestrului I al anului școlar 2020 – 2021, potrivit 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre 
va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, 
Primarului municipiului Alexandria, Direcției Economice, Școlii Gimnaziale "Mihai 
Viteazul" Alexandria, Școlii Gimnaziale "Ștefan cel Mare" Alexandria,  Școlii Gimnaziale 



"Alexandru Colfescu" Alexandria,  Școlii Gimnaziale "Mihai Eminescu" Alexandria,  Școlii 
Gimnaziale Nr. 7 Alexandria,  Liceului Tehnologic „N. Bălcescu” Alexandria, Colegiului 
Național "Al. I. Cuza" Alexandria, Liceului Teoretic "Al. Ghica" Alexandria, Liceului 
Teoretic "Constantin Noica" Alexandria, Colegiului Național Pedagogic "Mircea Scarlat" și
Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria, pentru cunoaştere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

AUGUSTIN IOAN ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 39 din 25 noiembrie 2020
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JUDEȚUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 26724 din 13.11.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului I al  

anului școlar 2020-2021.

Potrivit Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale, elevii de la cursurile cu frecvență din 
învățământul preuniversitar de stat beneficiază de burse de performanță, de burse de merit, de
burse de studiu și burse de ajutor social. Cuantumul și numărul burselor acordate se stabilește
prin hotărâre a Consiliului Local.

Cheltuielile cu bursele elevilor din învățământul preuniversitar de stat fac parte din 
finanțarea complementară care se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-
teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin Consiliile de Administrație, aprobă
criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de 
studiu și a celor de ajutor social, cu încadrare în sumele alocate de la bugetul local, pentru 
fiecare unitate de învățământ pruniversitar de stat.

Aprobarea numărului de burse pe fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Alexandria se face de către Consiliul Local, la propunerea 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 unități de învățământ. 

Numărul de burse aprobate a fost stabilit în Consiliul de Administrație și comunicat de 
către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun elaborarea de către 
Direcția Economică a unui proiect de hotărâre cu privire la “Aprobarea numărului de burse din 
unitățile de învățământ  preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului  
I al  anului școlar  2020-2021”.

PRIMAR,
V I C T O R D R A G U Ș I N
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Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Nr.26725 din 13.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului  I al  

anului școlar  2020-2021

Prin referatul de aprobare nr. 26724 din 13.11.2020, Primarul municipiului Alexandria,
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse din unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului  I al  anului 
școlar 2020 – 2021.

1. Necesitatea și oportunitatea
Având în vedere prevederile art. 82, alin. (1) și (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."

- "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.”

Cheltuielile cu bursele elevilor din învățământul preuniversitar de stat fac parte din finanțarea 
complementară care se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care 
aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Potrivit Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale, cuantumul și numărul burselor se stabilesc 
anual prin hotărâre a Consiliului Local.

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

acte normative:
- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor Generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
- prevederile art. 82, alin. (1), (1^1), (1^2), (2), (3) art. 105, alin. (2), lit. (d) din Legea nr. 1/2011 

a Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 129, alin. (2). lit. „d” și ale alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019 a 

Administraţiei Publice Locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile H.C.L. nr. 35 din 14.02.2020 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului 
Alexandria pe anul 2020.

3. Analiza economică
Cheltuielile cu bursele elevilor din învățământul preuniversitar de stat fac parte din finanțarea 

complementară care se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care 
aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin Consiliile de Administrație, aprobă Criteriile 
Specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și a celor de 
ajutor social, cu încadrare în sumele alocate de la bugetul local, pentru fiecare unitate de 
învățământ preuniversitar de stat.

Aprobarea numărului de burse pe fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din 
municipiul Alexandria se face de către Consiliul Local, la propunerea 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 unități de învățământ. 

Numărul de burse aprobate în Consiliul de Administrație a fost stabilit și comunicat de către 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria.

Acordarea acestor burse reprezintă o formă de stimulare a elevilor (bursa de performanță și 
de merit) și o formă de sprijin material (burse de studiu și burse sociale).

Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, oportune și necesare, s-a întocmit 
proiectul de hotărâre privind „Aprobarea numărului de burse pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente semestrului I al anului școlar 
2020 – 2021”, care împreună cu întreaga documentație va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Director executiv,                                               
HARITINA GAFENCU



Judeţul Teleorman Anexa la Hotărârea Consiliului Local
Municipiul Alexandria nr. 39 din 25 noiembrie 2020
Consiliul Local

NUMAR BURSE

Nr. Crt. Unitati scolare
TOTAL  
BURSE

Bursa 
performanta

Bursa de 
merit

Bursa de 
studiu

Bursa de 
ajutor 
social

1 Școala gimnazială "Mihai Viteazul" 251 0 216 0 35
2 Școala gimnazială "Ștefan cel Mare" 219 0 205 0 14
3 Școala gimnazială"Alexandru Colfescu" 108 0 48 5 55
4 Școala gimnazială "Mihai Eminescu" 169 0 120 2 47
5 Școala gimnazială nr. 7 140 0 118 0 22

TOTAL SCOLI 887 0 707 7 173
1 Liceul Tehnologic "N. Bălcescu" 37 0 27 0 10
2 Colegiul Național "Al. I. Cuza" 263 0 256 2 5
3 Liceul Teoretic "Al.  Ghica" 117 1 102 0 14
4 Liceul Teoretic "Constantin Noica" 105 0 90 9 6
5 Colegiul Național Pedagogic "Mircea Scarlat" 180 1 159 8 12
6 Liceul Tehnologic Nr.1 75 0 40 0 35

TOTAL LICEE 777 2 674 19 82

TOTAL GENERAL 1664 2 1381 26 255

                                                             PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ, 

       SITUAȚIE  BURSE  SEMESTRUL   I - an școlar 2020-2021



                                                                     CONSILIER,

                                                                     IOAN AUGUSTIN


