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H O T Ă R Â R E 

 

 

Priveste:  modificarea Anexei la HCL nr. 239 din 24 august 2018 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea 

calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2018-2019.  

 

 

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

în vedere : 

- expunerea de motive nr. 20174 din 20.09.2018  a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 20175 din 20.09.2018 al Direcţiei Economice; 

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

Alexandria; 

                -prevederile art. 11, alin. (4), lit. „e” din OUG nr. 75/12.07.2015 privind asigurarea calitatii 

educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

              -prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  

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

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si ale art. 115, alin. (1), lit „b” din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.I.- Se modifică punctul 1 din anexa la HCL nr. 239 din 24 august 2018 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in  Comisiile pentru evaluarea si asigurarea 

calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2018-2019, 

şi va avea următorul cuprins: 
Nr. 

crt. 

 

Unitatea de invatamant 

 

Nr. 

reprezentanti 

 

Numele si prenumele 

1. Gradinita  cu program prelungit nr. 4 1  Badea Andrei 

 

 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, Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4 şi 

persoanelor nominalizate, pentru cunoastere şi punere în aplicare. 

 
           PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 

                        Consilier,                                                                              SECRETAR, 

                Petcu Marian Dragos                                                                        Jr. Iulian Purcaru 

 

 

Alexandria, 

Nr. ______ din ___________ 


