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H O T Ă R Â R E 

 
Priveste: Aprobarea Protocolului de Colaborare intre consiliul local al Municipiului 

Alexandria si Ministerul Educatiei Nationale in vederea atingerii obiectivelor proiectului 
”Prevenirea coruptiei in educatie prin informare, formare si responsabilizare”, finantat din 
fonduri europene, prin Programul Operational ”Dezvoltarea Capacitatii Administrative” - cod 
SMIS 30342.  

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

având în vedere: 
 
-   expunerea de motive a primarului municipiului nr. 24663  din data de 28.10.2013;  
-  raportul de specialitate nr. 24664 din 28.10.2013 al Directiei Administratie Publica Locala; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria;   
- adresa Ministerul Educatiei Nationale nr. 24641 din 28.10.2013; 
 - prevederile art. 36, alin. (2), lit. (e) si art. 36 alin. 7, lit. (a), din Legea nr.215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
          

 În temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si art. 115, alin.(1), lit.b din Legea  nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T A R Ă Ş T E: 
 

Art.1 –Se aprobă Protocolul de Colaborare intre consiliul local al Municipiului 
Alexandria si Ministerul Educatiei Nationale in vederea atingerii obiectivelor proiectului 
”Prevenirea coruptiei in educatie prin informare, formare si responsabilizare”, finantat din 
fonduri europene, prin Programul Operational ”Dezvoltarea Capacitatii Administrative” - cod 
SMIS 30342, conform modelului anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 – Se imputerniceste Presedintele de Sedinta al Consiliului local al municipiului 
Alexandria pentru semnarea protocolului de colaborare. 

Art.3 – Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii,  - Directiei Administratie Publica 
Locala pentru cunoaştere şi aplicare. 
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