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HOTARARE 

 
           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 
 

 

          Consiliul  Local  al  municipiului  Alexandria ,  judetul  Teleorman,  intrunit  in  sedinta 

extraordinara, avand  in  vedere: 

- expunerea  de  motive nr.34496/09.11.2016 a  Primarului  municipiului  Alexandria; 

- raportul de specialitate nr.34497/09.11.2016 al  Directiei Tehnic Investitii si al 

Directiei Buget Finante Taxe si Impozite; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 

- adresa nr.34445/09.11.2016  a Inspectoratului Judetean Teleorman; 

- prevederile  art. 36, alin (2), lit. ,,b“ si ale alin. (4), lit.,,d” din Legea 215 din 23 aprilie 

2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare;   

-prevederile-art.111, alin (4) din Legea nr.1/05.01.2011 a educatieie nationale, 

actualizata, 

            in  temeiul  prevederilor  art.45, alin.(1) si (3) 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, 

 

HOTARASTE : 

 

           Art.1. Se aproba 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. 
 Art.2. Se aproba Acordul de parteneriat dintre Municipiul Alexandria si Inspectoratul 

Scolar Judetean Teleorman, in vederea realizarii in comun a  proiectului, conform anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 
  Art.3. Se aproba contributia Municipiului Alexandria la realizarea proiectului in 

valoare de 1.401.750 lei, reprezentand 15% din bugetul proiectului. 

           Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta  hotarare  va  fi transmisa Institutiei 

Prefectului - judetul  Teleorman,  pentru  verificarea  legalitatii,  Primarului municipiului  

Alexandria, Directiei  Tehnic Investitii, Directiei Buget Finante Taxe si Impozite pentru  

cunoastere si punere  in  aplicare. 
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