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Priveşte: modificarea Hotararii Consiliului Local nr.246 din  28 septembrie 2017 

privind Aprobarea modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va 

încheia între Primarul Municipiului Alexandria şi directorii unitãţilor de învãţãmânt 

preuniversitar din Municipiul Alexandria , precum şi aprobarea Indicatorilor de 

performanţã, anexã la Contractul de management administrativ-financiar 

 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa 

ordinară,  având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 29233/17.12.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr.29234/17.12.2018 al Direcţiei Economice si Directiei 

Juridic Comercial; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local; 

- prevederile art.106. din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizatã  

- prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- 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 şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) lit. „a” şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b”, din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 

          H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art. I Se modifică art.1 din anexa la HCL nr. 246 din  28 septembrie 2017 privind 

Aprobarea modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va încheia între 

Primarul Municipiului Alexandria şi directorii unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar din 

Municipiul Alexandria , precum şi aprobarea Indicatorilor de performanţã, anexã la Contractul 

de management administrativ-financiar şi va avea următorul cuprins:  „Se aprobă modelul  de 

Contract de management administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Municipiului 

Alexandria şi directorii unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar din Municipiul Alexandria, 



urmare a  emiterii deciziilor de numire pentru funcţiile de director, de cãtre Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Teleorman, conform anexei, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.” 
Art. II Se modifică art.3 din anexa la HCL nr. 246 din  28 septembrie 2017 privind Aprobarea 

modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul 
Municipiului Alexandria şi directorii unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar din Municipiul Alexandria , 
precum şi aprobarea Indicatorilor de performanţã, anexã la Contractul de management administrativ-
financiar şi va avea următorul cuprins:  “Contractul de management administrativ-financiar, aprobat la 
art.1, care include şi Indicatorii de performanţã, aprobaţi la art.2, se va încheia cu toţi directorii unitãţilor 
de învãţãmânt preuniversitar de stat, cu personalitate juridicã,  din municipiul Alexandria”  

Art.III Se modifică Anexa 1 la H.C.L. nr. 246 din  28 septembrie 2017 , la Capitolul II : Obiectul 
contractului din Contractul de management administrativ-financiar . si va avea urmatorul cuprins 
“Obiectul prezentului contract de management îl constituie organizarea, conducerea şi administrarea 
unităţii de învăţământ ………….,  precum şi gestionarea patrimoniului, conducerea executivă a gestionării 
patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale acesteia, pe baza obiectivelor şi indicatorilor de 
performanţă, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezentul contract, în scopul asigurării 
serviciilor educaţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Bunurile predate in 
administrare, vor fi mentionate intr-un protocol de predare primire” 
 Art. IV Prin grija serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 

Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 

Alexandria, Direcţiei Economice si Directiei Juridic Comercial  pentru cunoaştere şi punere în 

aplicare. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                        CONSILIER,                 SECRETAR, 

          GINA GEORGETA CUREA         Jr. IULIAN  PURCARU   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 367 din 20 decembrie 2018 



 

 

 

 

 


