
ROMǺNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Ǻ R E 

 

 

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. _________ din 20 decembrie 2018 

 

 

 

 



JUDEŢUL TELEORMAN 

Municipiul Alexandria 

Nr. 29233 din 17.12.2018   

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre cu privire la 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 

 

Având în vedere: 

 

Prevederile art.106 din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizatã „Finanțarea de 

bază și finanțarea complementară se realizează pe baza contractului de management încheiat 

între directorul unității de învățământ preuniversitar și primarul localității/primarul de sector în 

a cărei rază teritorială se află unitatea de învățământ, respectiv cu președintele consiliului 

județean/primarul de sector, în cazul școlilor speciale.” 

Prevederile art.14 din din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare  “(1) Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate, cu 

excepția cazurilor în care legea prevede altfel. (2) Cheltuielile bugetare au destinație precisă și 

limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale. 

(3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici nu poate fi 

angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială. 

(4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă 

nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare. 

(5) După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra 

acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării 

cheltuielilor bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale 

respective.” 

Prevederile art. 68, lit. (f) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale, republicatã 

“exercită funcţia de ordonator principal de credite”. 

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 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”. 

Direcţia Economica si Directia Juridic Comercial vor  întocmi raportul de specialitate pe 

care îl vor susţine în faţa comisiilor de specialitate, spre avizare. 

 

PRIMAR, 

V I C T O R   D R Ă G U Ş I N 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale?pidp=29475549&d=2017-09-12#p-29475549


Judeţul Teleorman 

Municipiul Alexandria 

Direcţia Economica  

Directia Juridic Comercial  

Nr.  29234 din 17.12.2018   

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la 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 

 

Prin expunerea de motive nr. 29233 /17.12.2017, Primarul municipiului Alexandria 

propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire  

1. Necesitatea, oportunitatea si legalitatea 

Având în vedere : 

-         Prevederile art.106. din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizatã „Finanțarea de 

bază și finanțarea complementară se realizează pe baza contractului de management încheiat 

între directorul unității de învățământ preuniversitar și primarul localității/primarul de sector în 

a cărei rază teritorială se află unitatea de învățământ, respectiv cu președintele consiliului 

județean/primarul de sector, în cazul școlilor speciale.” 

- Prevederile art.14 din din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare  “(1) Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate, cu 

excepția cazurilor în care legea prevede altfel. (2) Cheltuielile bugetare au destinație precisă și 

limitată și sunt determinate de autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale. 

(3) Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici nu poate 

fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva 

cheltuială. 

(4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă 

nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare. 

(5) După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra 

acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării 

cheltuielilor bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale 

respective.” 

- Prevederile art. 68, lit. (f) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale, republicatã 

“exercită funcţia de ordonator principal de credite”. 

 

2. Analiza economică şi tehnică 

 

Pentru asigurarea finanţãrii de bazã, a finanţãrii complementare şi a finanţãrii 

suplimentare, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul 

unitãţii administrativ- teritoriale în a cãrui razã teritorialã se aflã unitatea de învãţãmânt. 

https://lege5.ro/Gratuit/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale?pidp=29475549&d=2017-09-12#p-29475549


 

Totodata, încheierea acestui contract va crea obligaţia directorului unitãţii de învãţãmânt 

sã respecte un procent de 75% din indicatorii de performanţã. Nerespectarea acestui procent, va 

duce la rezilierea Contractului de management administrativ-financiar. 

Contractul se încheie pe o perioadă determinată, începând cu data semnãrii acestuia, pânã 

la data încetãrii deciziei de numire în funcţie, emitsã de către inspectorul şcolar general. 

Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, oportune şi necesare, s-a întocmit 

proiectul de hotărâre 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, care împreună cu 

întreaga documentaţie va fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria. 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                          DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 
    DIRECTOR EXECUTIV,                                                                           DIRECTOR, 

      HARITINA GAFENCU             POSTUMIA CHESNOIU 

    

                                                                                                                   

 

COMP. MONITORIZARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT 

RALUCA MILAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


