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                                                        EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 
            

 
           Privind: modificarea HCL165/10.11.2016 privind asocierea Municipiului 

Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar 

Judetean Teleorman, in vederea realizarii in comun a  proiectului „Acces egal si calitativ 

la educatie in judetele Giurgiu si Teleorman-EDUGREAT”, derulat prin Programul 

Operational Capital Uman 2014-2020. 

 
 

 Prin adresa nr.13916/08.11.2016 (inregistrata in unitatea noastra cu 

nr.34445/09.11.2016), Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman solicita ascocierea cu 

Municipiul Alexandria, in vederea realizarii in comun a proiectului „Servicii integrate pentru 

oportunitati egale de formare si dezvoltare oferite copiilor din comunitati dezavantajate”, 

derulat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investitii 10i, Obiective specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Programul „Scoala pentru toti”. 

 Obiectivul general al proiectului este implementarea unui mecanism sustenabil si 

eficient adresat cadrealor diadactice, personalului de sprijin si managerilor scolari pentru 

dezvoltarea de programe educatinale perfomante si includerea de noi masuri care sa asigure 

imbunatatirea calitattii si accesului ecchitabil la educatie in scoloile defavorizate. 

 In acest sens, pentru derularea activitatilor din cadrul acestui proiect vor fi selectati 

elevi si din Alexandria, provenind de la Scoala Gimnaziala nr,7. 

 In conformitate cu prevederile art.36, alin.(7), lit.a) din Legea nr.215/23.04.2001 

privind administrartia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Consilul Local „hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice  

roamane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii 

sau proiecte de interes public local”. 

 Conform prevederilor art.111, alin (4) din Legea nr.1/05.01.2011 a educatiei  

nationale, actualizata, „Autoritatile administratiei publice locale hatarasc alocarea de fonduri, 

din veniturile proprii ale acestora, ca participare la finantarea de baza si ca finantare 

complementara a unitatilor de invatamant prescolara de stat”. 

        Astfel, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 

2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

elaborarea de catre Directia Tehnic Investiii si Directia Economica, a unui proiect de hotarare  

cu privire la modificarea HCL165/10.11.2016 privind asocierea Municipiului Alexandria, 

prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu Inspectoratul Scolar Judetean 

Teleorman, in vederea realizarii in comun a  proiectului „Acces egal si calitativ la 

educatie in judetele Giurgiu si Teleorman-EDUGREAT”, derulat prin Programul 

Operational Capital Uman 2014-2020, care va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiluilui Local al Municipiului Alexandria,. 

In acest sens, Directia Tehnic Investitii si Directia Economica vor intocmi raportul de 

specialitate. 

 

 

                                                             PRIMAR, 

                                                   Victor  DRAGUSIN 



 
 

 

 

 

 

 

 


