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H O T A R A R E 

 

 

Priveşte: Aprobarea numarului de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului al- II -lea 

al anului scolar 2015 – 2016 

 

 

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

ordinara,  având in vedere: 

- expunerea de motive nr. 9878/21.03.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 9879/21.03.2016 al Direcţiilor Buget Finante, 

Taxe si Impozite si Administratie Publica Locala; 

- 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 art. 4 din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile H.C.L. nr. 312 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea cuantumul 

burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul 

Alexandria, aferente anului scolar 2015 – 2016; 

- adresele unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul 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 si completările ulterioare; 

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

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art. 1.  Se aproba numarul de burse din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 

din municipiului Alexandria, aferente semestrului al-II-lea al anului scolar 2015 – 2016, 

potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

 Art. 2. Numarul de burse aprobate potrivit art. 1 au fost stabilite si comunicate de 

catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Alexandria. 



Art. 3. Prin grija serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 

Alexandria, Direcţiei Buget Finanţe, Taxe si Impozite, Scolii gimnaziale "Mihai Viteazul" 

Alexandria",  Scolii gimnaziale "Stefan cel Mare" Alexandria,  Scolii gimnaziale "Alexandru 

Colfescu" Alexandria,  Scolii gimnaziale Nr. 5 Alexandria, Scolii gimnaziale Nr. 6 

Alexandria, Scolii gimnaziale Nr. 7 Alexandria,  Liceul Tehnologic „N. Balcescu” 

Alexandria, Colegiului National "Al. I. Cuza" Alexandria, Colegiului National "Al. D. Ghica" 

Alexandria, Liceului Teoretic "Constantin Noica" Alexandria, Liceul Pedagogic "Mircea 

Scarlat"si Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, pentru cunoaştere si punere in aplicare. 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA, 

                        CONSILIER,                  SECRETAR, 

        MOCANU DANIEL MARIAN                  Jr. IULIAN  PURCARU   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 90 din 30 martie 2016 

 

 

 

 


