
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ǻ R E

Priveşte: Aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului 

II al anului şcolar 2021-2022

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

- referat de aprobare nr. 24194 din 22.03.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 24197 din 22.03.2022 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 Ordinului Ministerului Educației nr. 5.870 din 22 decembrie 2021, privind

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

- prevederile Hotărârii nr. 1.094 din 6 octombrie 2021 pentru aprobarea cuantumului
minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din
învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022;

- prevederile art. 5, alin. (1), litera „h” , din Legea nr. 317 din 28 decembrie 2021, 
privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022;

- prevederile H.C.L nr. 17/09.02.2022 privind aprobarea Bugetului General al 
Municipiului Alexandria 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. 982/23.02.2022, nr. 721/15.02.2022, nr. 358/21.02.2022, nr.
471/21.02.2022, nr. 499/22.02.2022, nr. 541/21.02.2022, nr. 70/2.02.2022, nr. 507/18.02.2022, 
nr. 827/22.02.2022,  nr. 779/21.02.2022 şi nr. 853/21.02.2022 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.57/2019 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 II al anului şcolar 2021– 2022, după cum urmează:

I. Bursele de performanță

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/250166


Cuantumul burselor de performanță este de 500 lei și se acordă următoarelor categorii de 
elevi:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale

organizate de Ministerul Educației;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru

competițiile internaționale;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor

cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național,
organizate de Ministerul Educației;

d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă
loturile naționale ale României.

II. Bursele de merit
a) Pentru elevii din ciclul gimnazial și ciclul liceal care au obținut media generală 10 –

250 lei;
b) Pentru elevii din ciclul gimnazial și din ciclul liceal care au obținut media generală

9,50-9,99 – 200 lei;
c) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

naţionale organizate de Ministerul Educației locurile: I, II, III – 200 lei;
d) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-

artistice, sportive sau tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educației
locurile: I, II, III – 200 lei;

III. Bursele de studiu – 150 lei.
IV. Bursele de ajutor social – 200 lei.
Art. 2. Se aprobă numărul de burse din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiului Alexandria, aferente semestrului II 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. nr. 5870/2021.

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,

MARIAN DRAGOȘ PETCU ALEXANDRU RĂZVAN CECIU  

ALEXANDRIA
Nr. 64 din 30 martie 2022



JUDEŢUL TELEORMAN
Municipiul Alexandria
Nr. 24194 din 22.03. 2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului și numărului burselor 
acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 

Alexandria, aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022

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.

Cheltuielile cu bursele elevilor fac parte din finanţarea complementară, care se asigură 
din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin 
legea bugetului de stat cu aceasta destinație conform art. 105, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare.

Criteriile generale de acordare a acestor burse sunt prevăzute de Ordinul M.E. nr. 5870/ 
2021.

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 unei burse și numărul acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliul Local.
Pentru semestrul II al anului şcolar 2021– 2022 cuantumul pentru fiecare categorie de 

bursă este:

I. Bursele de performanță
Cuantumul burselor de performanță este de 500 lei și se acordă următoarelor categorii de 
elevi:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale

organizate de Ministerul Educației;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru

competițiile internaționale;



c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor
cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național,
organizate de Ministerul Educației;

d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă
loturile naționale ale României.

II. Bursele de merit
a) Pentru elevii din ciclul gimnazial și ciclul liceal care au obținut media generală 10 –

250 lei; 
b) Pentru elevii din ciclul gimnazial și din ciclul liceal care au obținut media generală 

9,50-9,99 – 200 lei;
c) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

naţionale organizate de Ministerul Educației locurile:  I, II, III – 200 lei;
d) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-

artistice, sportive sau tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educației 
locurile:  I, II, III – 200 lei;

III. Bursele de studiu – 150 lei.
IV. Bursele de ajutor social – 200 lei.

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 cuantumului și 
numărului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Alexandria, aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022.”

PRIMAR,

V I C T O R   D R A G U Ş I N



Judeţul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcţia Economică, 
Nr. 24197 din 22.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului și numărului burselor 
acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 

Alexandria, aferente semestrului                                                          
II al anului şcolar 2021-2022

Prin referatul de aprobare nr. 24194 din 22.03.2022,  Primarul municipiului Alexandria, 
propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului burselor 
acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, 
aferente semestrului II al anului şcolar 2021 – 2022 şi aprobarea numărului de burse din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului II al  
anului şcolar 2021 – 2022.

Având în vedere prevederile art.82 , alin. (1), (1^1) 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.” 
- „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”.
- „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 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. 

Cheltuielile cu bursele elevilor fac parte din finanţarea complementară care se asigură din 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin 



legea bugetului de stat cu această destinație, conform art. 105, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a 
Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare.

Criteriile generale de acordare a acestor burse sunt prevăzute de Ordinul M.E. nr. 5870/ 
2021.

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 unitate de învăţământ pruniversitar de stat.

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. 1094 din 
06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor 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 2021-2022.

Cuantumul unei burse și numărul acestora se stabilesc prin hotărâre a Consiliul Local.
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).

Pentru semestrul II al anului şcolar 2021– 2022 cuantumul pentru fiecare categorie de 
bursă este:

I. Bursele de performanță
Cuantumul burselor de performanță este de 500 lei și se acordă următoarelor categorii de 
elevi:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale

organizate de Ministerul Educației;
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru

competițiile internaționale;
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor

cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național,
organizate de Ministerul Educației;

d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă
loturile naționale ale României.

II. Bursele de merit
a) Pentru elevii din ciclul gimnazial și ciclul liceal care au obținut media generală 10 –

250 lei; 
b) Pentru elevii din ciclul gimnazial și din ciclul liceal care au obținut media generală 

9,50-9,99 – 200 lei;
c) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare 

naţionale organizate de Ministerul Educației locurile:  I, II, III – 200 lei;
d) Pentru elevii care au obţinut la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-

artistice, sportive sau tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educației 
locurile:  I, II, III – 200 lei;

III. Bursele de studiu – 150 lei.
IV. Bursele de ajutor social – 200 lei.



Luând în considerare că cele prezentate sunt legale,  s-a întocmit proiectul de hotărâre privind 
“aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului II al anului școlar 2021-
2022”, care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria”.                                                 

DIRECŢIA ECONOMICÃ
Director executiv, 

HARITINA  GAFENCU

Compartiment Monitorizare 
Unități de Invățământ

Consilier,
Monica Dumitrescu



Judeţul Teleorman Anexa la Hotărârea Consiliului Local
Municipiul Alexandria         nr. 64 din 30  martie 202130.03.2022
Consiliul Local

NUMAR BURSE

Nr. Crt. Unitati scolare

Total burse 
de 

performanţă

olimpiada 
naţională 
locul II

concurs 
naţional 
cultural 
artistic - 
locul I

Total 
burse 
merit

media 10
medii         

9.99-9.50

olimpiadă 
judeţeană/p

remiul I

olimpiadă 
judeţeană/p

remiul II

olimpiadă 
judeţeană/p
remiul III

1 Școala gimnazială "Mihai Viteazul" 259 0 0 0 206 47 159 0 0 0 6 47
2 Școala gimnazială "Ștefan cel Mare" 356 0 0 0 318 42 276 0 0 0 4 34
3 Școala gimnazială"Alexandru Colfescu" 171 0 0 0 30 0 30 0 0 0 25 116
4 Școala gimnazială "Mihai Eminescu" 209 0 0 0 106 19 87 0 0 0 17 86
5 Școala gimnazială nr. 7 148 0 0 0 108 26 82 0 0 0 4 36

TOTAL SCOLI 1143 0 0 0 768 134 634 0 0 0 56 319
1 Liceul Tehnologic "N. Bălcescu" 86 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 84
2 Colegiul Național "Al. I. Cuza" 697 0 0 0 349 33 316 0 0 0 16 332
3 Liceul Teoretic "Al.  Ghica" 405 0 0 1 133 15 118 0 0 0 22 250
4 Liceul Teoretic "Constantin Noica" 312 0 0 0 35 1 34 0 0 0 14 263
5 Colegiul Național Pedagogic "Mircea Scarlat" 739 0 0 0 358 28 330 0 0 0 14 367
6 Liceul Tehnologic Nr.1 66 0 0 0 7 0 7 0 0 0 4 55

TOTAL LICEE 2305 0 0 0 884 77 807 0 0 0 70 1351

TOTAL GENERAL 3448 0 0 0 1652 211 1441 0 0 0 126 1670

                                                             PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ, 
                                                                    
                                                                     Marian Dragoș Petcu

 CONSILIER,

       SITUAȚIE  BURSE  SEMESTRUL  II - an școlar 2021-2022

TOTAL  
BURSE

Bursa de merit

Bursa de 
studiu

Bursa de 
ajutor 
social

Burse de performanţă


