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Judetul Teleorman 

Municipiul Alexandria 

Directia Economica 

Serviciul Juridic Comercial 

Nr.30906 din 16.11.2017 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din  

unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Alexandria,  

aferente semestrului  I al  anului scolar 2017 – 2018 

  

 

Prin expunerea de motive nr.30905/16.11.2017 Primarul municipiului Alexandria, propune 

elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea numarului de burse din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente semestrului  I  al  anului 

scolar 2017 – 2018. 

 

1. Necesitatea si oportunitatea 

Având în vedere prevederile art. 82, alin. (1) si (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 pot beneficia 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 

numarul acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 

judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti." 

 -   "Finanţarea complementara se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe 

valoare adaugată, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: .... ” cheltuieli cu bursele elevilor.” 

Cheltuielile cu bursele elevilor din invatamantul preuniversitar de stat fac parte din finantarea 

complementara care se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care 

apartin unitatile de invatamant preuniversitar de stat 

Potrivit noii legi a invatamantului – Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cuantumul si 

numarul burselor se stabilesc anual prin hotarare a consiliului local. 

 

2. Legalitatea 

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform prevederilor urmatoarelor 

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) si (2) si art. 105, alin. (2), lit. (d)  din Legea nr. 1/2011 a educaţiei 

naţionale;  
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- prevederile H.C.L. nr. 243 din 28.09.2017 privind aprobarea cuantumului burselor 

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

aferente anului şcolar 2017 – 2019. 

- 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. 

 

3. Analiza economica si tehnica 

Cheltuielile cu bursele elevilor din invatamantul preuniversitar de stat fac parte din finantarea 

complementara care se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care 

apartin unitatile de invatamant preuniversitar de stat. 

Unitatile de invatamnt preuniversitar de stat, prin consiliile de administratie, aproba criteriile 

specifice de acordare a burselor de performanta, a burselor de merit, a burselor de studiu si a celor de 

ajutor social, cu incadrare in sumele alocate de la bugetul local, pentru fiecare unitate de 

invatamant pruniversitar de stat. 

Aprobarea numarului de burse pe fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat din 

municipiul Alexandria se face de catre 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 unitati de invatamant.  

 Cuantumul pentru fiecare categorie de bursa care se poate acorda elevilor din unitatile de 

invatamant preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 

2017 – 2018, a fost aprobat prin H.C.L. nr. 243 din  28.09.2017. 

Numarul de burse aprobate au fost stabilite si comunicate de catre unitatile de invatamant 

preuniversitar de stat din municipiului Alexandria.  

Acordarea acestor burse reprezinta o forma de stimulare a elevilor (burse de performanta si 

de merit) si o forma de sprijin material (burse de studiu si burse sociale). 

Luand in considerare ca cele prezentate sunt legale, oportune si necesare, s-a intocmit 

proiectul de hotarare privind aprobarea numarului de burse pentru elevii din invatamantul 

preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente semestrului  I al anului scolar 

2017 – 2018, care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului 

Local al Municipiului Alexandria. 
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