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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

Priveşte: modificarea Anexei 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. 

 
Având în vedere: 
 
• Prevederile art.8, alin (1), lit “c” din OMEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, actualizat, “Pierderea calităţii de membru în consiliul de administraţie 

operează de drept în următoarele situaţii: c) ca urmare a renunţării în scris;”; 

• HCL nr. 276 din 28 septembrie 2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local al municipiului Alexandria în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Stefan cel Mare” 
prin care au fost desemnaţi trei reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului Alexandria şi anume, 
doamnele Ciobanu Ramona, Mihaela Trandafir si Tote Mioara.  

• Adresa nr. 10831/14.05.2018,  prin care doamna Mihaela Trandafir solicită  retragerea, 
din motive personale, din Consiliul de administratie. 

• Prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările “Modificarea unui act 

normative constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole ori alienate ale 

acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare”. 

 
În acest context se impune modificarea corespunzătoare a punctului 6 din anexa la HCL nr. 

276/28.09.2017, prin desemnarea doamnei Monica Dumitrescu pentru a face parte din Consiliul de 
Administraţie al Scolii Gimnaziale “Stefan cel Mare” in locul doamnei Mihaela Trandafir. 

 Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea 215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea unui proiect de hotărâre, de către Direcţia 
Economică, cu privire la modificarea Anexei 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, 
proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea 
Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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