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Priveşte: aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor, din unitatile de invatamant 

preuniversitar din municipiul  Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura  

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, 

având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 2601 din 03.02.2020 a Primarului municipiului Alexandria;                         

- raportul de specialitate nr. 2602 din 03.02.2020 al Directiei Economice – Biroul 

Cultura, Sport, Tineret si Direcţiei Juridic, Comercial ; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 9, alin (7), art. 12, alin (3), art. 103, alin. (2), art. 111, alin. (4) a Legii 

nr. 1 / 2011  - Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- prevederile art. 7  din HG nr. 536 / 27 iulie 2016 privind stimularea performantei scolare 

inalte din invatamantul preuniversitar; 

- prevederile art. 7, lit. v) din OMENS, nr 4742/ 10 august 2016, privind aprobarea 

-  prevederile art. 129, alin (2), lit. „d”, pct. 1 si alin. (7), lit. „a”, „d” si „e” din OUG  nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. 

“a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de premiere a elevilor, din unitatile de invatamant 

preuniversitar din municipiul Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura . 

  Art.  2.  Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr. 106/29.04.2019; 

Art.  3. Finanţarea cheltuielilor prevăzute la art.1, se face de la bugetul local - secţiunea de 

funcţionare, capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”.  

Art. 4. Prin  grija Secretarului General Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi 

transmisa Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 

Municipiului Alexandria, Directiei Economica - Compartiment Cultura Sport Tineret si Directiei 

Juridic Comercial, pentru cunoastere si punere in aplicare.  
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