ROMANIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte: delegarea administrãrii cãtre consiliile de administraţie ale unitãţilelor de învãţãmânt
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria a imobilizãrilor corporale aferente
acestora
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţa
ordinara, având in vedere:
- expunerea de motive nr.32839/11.12.2017 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.32840/11.122017 al Directiei Economice, al
Direcţiei Patrimoniu şi Serviciului Juridic Comercial;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al
municipiului Alexandria;
- prevederile art. 20, alin. (1) şi art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei
naţionale, cu modificarile şi completãrile ulterioare;
- prevederile art. 874 şi art. 2.146 - 2.153 din Legea nr. 287/2009, republicatã, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare ;
- prevederile art.58-65 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificarile şi completãrile ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2). lit. „b” si ale alin. (4), lit. „a”, art. 119 şi art.124 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicatã, cu modificarile şi completãrile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) lit. „a” si ale art. 115, alin. (1), lit. „b”, din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobã delegarea administrãrii cãtre consiliile de administraţie ale unitãţilor de
învãţãmânt preuniversitar de stat din municipiul Alexandria a imobilizãrilor corporale aferente
acestora (terenuri, construcții, instlații tehnice şi maşini, alte instalații, utilaje şi mobilier),
conform Anexa nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Se aprobã Contractul cadru de administrare, conform Anexa nr.2 care face parte
din prezenta hotãrâre.

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria sã semneze contractele de
administrare cu preşedinţii consiliilor de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar
de stat din municipiul Alexandria.
Art. 4 Cu data prezentei, se abrogã Hotãrârea Consiliului Local nr.229 din 28.10.2010
privind delegarea administrãrii cãtre consiliile de administraţie din unitãţile de învãţãmânt
preuniversitar de stat din municipiul Alexandria a clãdirilor şi terenurilor în care acestea îşi
desfãşoara activitatea.
Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa
Institutiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului
Alexandria, Direcţiei Economice, Direcţiei Patrimoniu, Gradiniţei cu Program Prelungit nr.4,
Gradiniţei cu Program Prelungit nr.6, Gradiniţei cu Program Prelungit nr.7, Gradiniţei cu
Program Prelungit „Ion Creanga”, Scolii Gimnaziale "Mihai Viteazul" Alexandria", Scolii
Gimnaziale "Stefan cel Mare" Alexandria, Scolii Gimnaziale "Alexandru Colfescu" Alexandria,
Scolii Gimnaziale Nr. 5 Alexandria, Scolii Gimnaziale Nr. 6 Alexandria, Scolii Gimnaziale Nr. 7
Alexandria, Liceul Tehnologic „N. Balcescu” Alexandria, Colegiului National "Al. I. Cuza"
Alexandria, Colegiului National "Al. D. Ghica" Alexandria, Liceului Teoretic "Constantin
Noica" Alexandria, Colegiului National Pedagogic "Mircea Scarlat" si Liceul Tehnologic nr. 1
Alexandria, pentru cunoaştere si punere in aplicare.
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