
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Ǻ R E 

 

Priveşte: Aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, în anul școlar 2022-2023 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară,  

având în vedere: 

- referat de aprobare nr. 84361 din 04.10.2022 al Primarului Municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 84362 din 04.10.2022 al Direcţiei Economice; 

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

Alexandria; 

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

- prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 5379/2022, privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

- prevederile OG nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022; 

- 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. 3770/04.10.2022, nr. 81236/04.10.2022, nr. 3648/03.10.2022, nr. 

3889/03.10.2022, nr. 6176/03.10.2022, nr. 81236/30.09.2022, nr. 2948/03.10.2022, nr. 3751/30.09.2022, 

nr. 3693/03.10.2022,  nr. 576/03.10.2022 şi nr. 2888/30.09.2022 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.57/2019privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

          H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă numărul de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat din municipiului Alexandria, în anul şcolar 2022 – 2023, potrivit anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. Bursele sunt lunare și se acordă pe perioada anului școlar, cu excepția situațiilor prevăzute 

expres de Ordinul M.E. nr. 5379/2022. 

Art. 3. 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, 

   GINA GEORGETA CUREA                 ALEXANDRU RĂZVAN CECIU   

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 303 din 06.10. 2022 
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JUDEŢUL TELEORMAN 

Municipiul Alexandria 

Nr. 84361 din 04.10. 2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse acordate elevilor din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, în anul școlar 

2022-2023 
 

Potrivit Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, 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 burse de ajutor social. 

Cheltuielile cu bursele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat se finanţează din 

bugetul de stat şi din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. 

Criteriile generale de acordare a acestor burse sunt prevăzute de Ordinul M.E. nr. 

5379/2022. 

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin Consiliile de Administraţie, aprobă 

numărul burselor de performanţă, al burselor de merit, al burselor de studiu şi al celor de ajutor 

social. Numărul de burse aprobat în Consiliile de Administraţie a fost comunicat de unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, Primăriei municipiului Alexandria. 

Aprobarea numărului de burse pe fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Alexandria se face de către Consiliul Local, la propunerea acestora. 

Cuantumul burselor este stabilit conform HG nr. 1138/14 septembrie 2022.  

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 

acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, în 

anul școlar 2022-2023 

 

 

 

 

PRIMAR, 

V I C T O R   D R A G U Ş I N 

 



Judeţul Teleorman 

Municipiul Alexandria 

Direcţia Economică,  

Nr. 84362 din 04.10.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse acordate elevilor din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, în anul școlar 

2022-2023 

 

 

  

Prin referatul de aprobare nr. 84361 din 04.10.2022,  Primarul municipiului Alexandria, 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de burse din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, în anul școlar 2022-

2023 

 

Având în vedere prevederile 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 minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei 

de ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului”. 

            Cheltuielile cu bursele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat se finanţează din 

bugetul de stat şi din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.  

Criteriile generale de acordare a acestor burse sunt prevăzute de Ordinul M.E. nr. 

5379/2022, iar cuantumul minim prin HG nr. 1138/14 septembrie 2022. 

             Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin Consiliile de Administraţie, aprobă 

numărul burselor de performanţă, al burselor de merit, al burselor de studiu şi al celor de ajutor 

social, pentru fiecare an școlar. 

Aprobarea numărului de burse pe fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Alexandria se face de către Consiliul Local, la propunerea acestora. 

Cuantumul minim al burselor este stabilt prin Hotărâre de Guvern nr. 1138 din 

14.10.2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanță, de merit, de 

studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care 

se acordă elevilor în anul școlar 2022-2023. Conform HG nr. 1138 din 14.10.2022, bursele se 

plătesc la data de 15 a fiecărei luni pentru luna următoare. 

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). 



        Faţă de cele prezentate, considerăm că propunerea primarului privind proiectul de hotărâre 

cu privire la aprobarea numărului de burse acordate elevilor din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, în anul școlar 2022-2023, poate fi supusă 

dezbaterii şi aprobării Consiliului Local. 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICÃ 

                                                             Director executiv,       

                                                      HARITINA  GAFENCU    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Compartiment Monitorizare  

                                                                                                       Unități de Invățământ 

                                                                                                                 Consilier, 

                                                                                                        Monica Dumitrescu 

 

 

 



Judeţul Teleorman Anexa la Hotărârea Consiliului Local

Municipiul Alexandria

Consiliul Local

NUMAR BURSE

1 Școala gimnazială "Mihai Viteazul" 215 11 57

2 Școala gimnazială "Ștefan cel Mare" 283 7 59

3 Școala gimnazială"Alexandru Colfescu" 225 32 175

4 Școala gimnazială "Mihai Eminescu" 192 22 100

5 Școala gimnazială nr. 7 146 9 67

TOTAL SCOLI 1061 81 458

1 Liceul Tehnologic "N. Bălcescu" 61 10 41

2 Colegiul Național "Al. I. Cuza" 338 52 61

3 Liceul Teoretic "Al.  Ghica" 246 51 60

4 Liceul Teoretic "Constantin Noica" 121 32 75

5

Colegiul Național Pedagogic "Mircea 

Scarlat"
509

80 101

6 Liceul Tehnologic Nr.1 78 9 39

TOTAL LICEE 1353 234 377

TOTAL GENERAL 2414 315 835

                                                             PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ, 

                                                                    

                                                                     Gina Georgeta Curea

 CONSILIER,

       SITUAȚIE  BURSE   AN SCOLAR  2022-2023

TOTAL  

BURSE

Bursă de 

studiu

Bursă de ajutor 

social
Bursă de performanţă Bursă de merit

1

5

3

11

6

14

1

0

1

0

16

716

1222

26

133

216

18

69

70

506

0

Nr. 

Crt.
Unitati scolare

nr. 303din  06.10. 2022

42

10

224

130

11

317

24
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