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H O T Ă R Â R E 

 

Priveste:  schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale nr.5 Alexandria in Scoala Gimnaziala “Mihai    

Eminescu” Alexandria 

             

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, având în 

vedere : 

-  expunerea de motive nr. 28322 / 06.12.2018   a Primarului municipiului Alexandria; 

-  raportul  de specialitate nr. 28323 din 06.12.2018 al Direcţiei Economice - Compartimentului                         

Monitorizare Unitati de Invatamant ; 

- raportul specialitate nr.28286/06.12.2018 al Comisiei pentrru  Activitati Culturale, Sport, Turism - 

Consiliului local al municipiului Alexandria; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al municipiului  

Alexandria; 

- adresa nr. 790/23.03.2018 a Scolii Gimnaziale nr.5 Alexandria;  

- adresa nr.6849 din 30.03.2018 a Consiliului local al municipiului Alexandria prin care unitatea de 

invatamant a fost instiinta cu privire la aprobarea solicitarii; 

-  avizul nr.23 din 14.12.2018 al Comisiei de atribuire de denumiri judetene din cadrul Institutiei 

Prefectului – Judetul Teleorman 

- Ordin  nr.564 / 31.11.2008 pentru aprobarea regulamentului de functionare a comisiei de atribuire de 

denumiri judetene, respectiv a municipiului Bucuresti; 

- prevederile art.2 si art.3 din Ordonanta nr.63/2002 privind atribuirea  sau schimbarea de denumiri; 

- prevederile art. 36, alin (6), lit. „a”, pct. 1 din Legea nr. 215 din 23  aprilie 2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit “b” din Legea nr.215 din 

23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.I.-  Se aproba schimbarea denumirii unitatii de invatamant preuniversitar de stat din Scoala 

Gimnaziala nr.5 Alexandria, cu sediul in str.Libertatii, nr.148, Alexandria in Scoala Gimnaziala „Mihai 

Eminescu” Alexandria, cu sediul in str.Libertatii, nr.148, Alexandria incepand cu data 1 ianuarie 2019. 

 Art.II.-Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 

Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alexandria pentru 

cunoastere şi punere în aplicare. 
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