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  H O T A R A R E 

 

Priveste: modificarea Anexei la HCL nr. 214/28.12.2016 privind organizarea retelei scolare a 

unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2017-2018.  
 

             Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere : 

-expunerea de motive nr. 2413 din 20.01.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 

-adresa nr. 781/20.01.2017 a Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman; 

   -raportul comun de specialitate nr. 2414 din 20.01.2017 al Directiei Administratie Publica 

Locala si al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite; 

   -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

   -avizul conform nr. 15251/22.12.2016, completat prin adresa nr. 863/25.01.2017 ale 

Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman; 

-prevederile art. 19, alin. (4) si art. 61, alin (1), (2) si (3) din Legeanr. 1/2011 a educatiei 

nationale; 

   -prevederile art. 17  din OMEN nr 6564/13.12.2011privind aprobarea procedurii de atribuire a 

denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar; 

-prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa 

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 Anexa la HCL nr. 214/28.12.2016 privind organizarea retelei scolare a 

unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2017-2018 si va 

avea  cuprinsul Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.  

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

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria,  

Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman si unitatilor de invatamant nominalizate, pentru cunoastere 

si punere in aplicare. 

 
                PRESEDINTE DE  SEDINTA,                                                  CONTRASEMNEAZA: 

                                       CONSILIER,                                                                                SECRETAR, 

                                                                                

                                           Din Nelu                                                                               Jr. Iulian Purcaru 

           

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 21din  26 ianuarie 2017 


