
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

 
Priveste:  modificarea Anexei la HCL nr. 276 din 28 septembrie 2017 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de Administraţie ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2017-2018.  
 
             Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, având 
în vedere : 

- expunerea de motive nr. 11108 /16.05.2018   a Primarului municipiului Alexandria; 
- adresa nr. 10831/14.05.2018 a doamnei Trandafir Mihaela;  

              - raportul de specialitate  nr. 11109 /16.05.2018 al Direcţiei Economice; 
   - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al municipiului  
Alexandria; 
              - prevederile art. 8, alin. (1), lit. “c” din OMEN nr. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 
actualizat; 
              - 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 (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 modifică punctul 6 din anexa la HCL nr. 276 din 28 septembrie 2017 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în  Consiliile   de Administraţie 
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2017-
2018, şi va avea următorul cuprins: 
Nr. 

crt. 

 

Unitatea de invatamant 

 

Nr. 

reprezen- 

tanti 

 

Numele si prenumele 

6. Şcoala Gimnazialã „Stefan cel Mare”  3  Ciobanu Ramona, Monica Dumitrescu, 
Tote Mioara 

 
 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, Şcolii  Gimnaziale „Stefan cel Mare”  
Alexandria şi persoanei nominalizate, pentru cunoastere şi punere în aplicare. 
 
           PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 
                           Consilier,                                                                            SECRETAR, 
                    Bogdan  Alin Doncea                                                          Jr. Iulian Purcaru 
  
 
Alexandria, 
Nr. ____ din ____mai 2018 


