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  H O T A R A R E 

 
Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile  
                de Administratie ale unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul Alexandria.  
  
             Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 
ordinara, avand in vedere : 

- expunerea de motive nr. 19850 din 18.10.2010 a Primarului municipiului  
Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 19851 din 18 .10.2010 al serviciului Cancelarie; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al  

municipiului Alexandria; 
- Prevederile ordinului OMECTS nr. 4714/23.08.2010 privind modificatre si  

completarea OMEC nr. 4925/2005 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare 
a unitatilor de invatamant preuniversitar; 

- prevederile art.145, alin. (6) din Legea 84/1995, 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 A R A S T E : 

 
 Art.1.-Se desemneaza reprezentantii Consiliului local al municipiului Alexandria in 

Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria 
, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2.-Cu data prezentei inceteaza aplicabilitatea prevederile HCL 40 din 16 septembrie 
2008. 

 Art.3.-Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria, Inspectoratului scolar al judetului Teleorman, unitatilor de invatamant si persoanelor 
nominalizate , pentru cunoastere si punere in aplicare. 
 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  CONTRASEMNEAZA: 
                           Consilier,                                                                            SECRETAR, 
         
                           Ganea Filica                                                                          Jr. Iulian Purcaru 
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