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JUDEŢUL TELEORMAN 

Municipiul Alexandria 

Nr. 26189 din 13.10.2014 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente 

semestrului I, al anului şcolar 2014 – 2015 

 

Potrivit Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 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 burse de ajutor social. Cuantumul unei burse acordate se stabileşte prin 

hotărâre a consiliului local. 

Cheltuielile cu bursele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat fac parte din 

finanţarea complementară care se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. 

Unitaţile de învăţământ preuniversitar de stat, prin consiliile de administraţie, aprobă 

criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de 

studiu şi a celor de ajutor social, cu încadrare în sumele alocate de la bugetul local, pentru 

fiecare unitate de învăţământ pruniversitar de stat. 

Aprobarea numarului de burse pe fiecare unitate de învăţământ 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 unităţi de învăţământ.  

 Cuantumul pentru fiecare categorie de bursă care se poate acorda elevilor din unităţile de 

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

şcolar 2014 – 2015, este de: 

a) 100 lei pentru bursa de performanţă, 

b)  70 lei pentru bursa de merit, 

c)  50 lei pentru bursa de studiu, 

d)  40 lei pentru bursa de ajutor social. 

 Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

următorul proiect de hotărâre: "Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cuantumului burselor 

acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiului Alexandria, aferente 

semestrului I, al anului şcolar 2014 – 2015”.  

Direcţia Buget Finanţe, Taxe şi Impozite şi Direcţia Administraţie Publică Locală va 

întocmi raportul de specialitate pe care îl va susţine în faţa comisiilor de specialitate, spre 

avizare. 

  

PRIMAR, 

V I C T O R   D R A G U Ş I N 


