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  H O T A R A R E 

 
Priveste: modificarea anexei la HCL nr. 302 din 30 octombrie 2013 cu privire la desemnarea 

reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de Administratie ale 
unitatilor de invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria.  
 
             Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere : 
 -expunerea de motive nr. 14418  din 11 iunie 2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
 -raportul de specialitate nr. 14419 din 11 iunie 2014 al Directiei Administratie Publica Locala; 
 -demisia inregistrata la nr. 13775/03.06.2014 a domnului Ceciu Alexandru-Razvan; 
 -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al municipiului 
Alexandria; 
 -prevederile art. 96, alin (1) si (2) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale; 
 -prevederile art. 58 si art. 59, alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, 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.I.- Se modifica punctul 7 din anexa la HCL. nr. 302 din 30.10.20131 cu privire la 

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Alexandria in Consiliile de 
Administratie ale unitatilor de   invatamnat preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria si va 
avea urmatorul cuprins: 
Nr.
crt. 

Unitatea de invatamant Nr. 
reprezentanti 

Numele si prenumele 

 
17. 

 
Liceul tehnologic „Nicolae Balcescu” 

 
3 

Pisica Gheorghe,  Militaru 
Romica-Stefan , Plosceanu  
Cristian 

  
 Art.II.-Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria,  
Inspectoratului Scolar Teleorman, Liceului tehnologic „Nicolae Balcescu” si persoanelor 
nominalizate, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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