
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Privește: modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 67/24.02.2020 privind 
aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din 

unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, 
având în vedere :

- Referat de aprobare nr. 14630 / 10.07.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 14631/10.07.2020 al Direcției Economice - Biroul 

Cultură, Sport, Tineret și Direcției Juridic Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin (2), lit. „d”, pct. 1 și alin. (7), lit. „a”, „d” și „e” din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, 

alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu 
modificările și completările ulterioare

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se modifică și completează Anexă la H.C.L. nr. 67 / 24 februarie 2020 privind 
aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din unitățile 
de învățământ preuniversitar din Alexandria, la articolele 1 si 2 și va avea următorul cuprins:

ART.1 Elevii cu rezultate deosebite la învățătură vor beneficia de câte un laptop.
ART. 2 Prin elevul cu rezultate deosebite la învățătură se va înțelege Șeful de Promoție de 
la fiecare unitate de învățământ gimnazial sau liceal din municipiul Alexandria, cu 
condiția să promoveze examenul de Evaluare Națională sau Bacalaureatul pe anul în curs 
cu media minimă 9.00, elevii care obțîn notă 10 la Evaluarea Națională sau Bacalaureat 
pe anul în curs și absolvenții de gimnaziu care obțîn primul loc pe școală în ierarhia 
admiterii la liceu, cu condiția că media de admitere (calculată că medie ponderată între 
media generală la Evaluarea Națională, care are o pondere de 80% și media generală de 
absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20%) să fie de cel puțîn 9,50.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 67/24.02.2020 rămân neschimbate;
Art.3. Prin grijă Secretarului General al municipiului Alexandria prezența hotărâre va fi 

transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 



Municipiului Alexandria, Direcției Economică - Biroul Cultură Sport Tineret și Direcției Juridic
Comercial pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONTRASEMNEAZA,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Marian Dragoș PETCU Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA

Nr. 225 din 29 iulie 2020



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 14630 din 10.07.2020

REFERAT DE APROBARE

Privește: modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 67/24.02.2020 privind 
aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din 

unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria

Performanțele la competițiile școlare de excepție realizate de către elevii alexăndreni 
aduc o imagine pozitivă municipiului Alexandria.

Talentul nativ și mai apoi cultivat de către profesori - îndrumători, fac că acești elevi să 
urce pe treptele succesului.

Țînând seama de muncă depusă, de cele mai multe ori renunțând la jocurile copilăriei, 
printr-un sacrificiu necondiționat din parte părinților în susținerea pregătirii acestor copii, 
consider că este un gest de recunoștință din partea autorităților locale în a premia și sprijini acești 
elevi talentați.

Având în vedere prelungirea Stării de alertă și imposibilitatea deplasării și cazării în 
condiții de siguranță, propun modificarea premiilor oferite elevilor cu rezultate deosebite la 
învățătură din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria .

Că urmare, în conformitate cu prevederile prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) 
și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României, cu modificările și completările ulterioare, propun elaborarea de către Direcția 
Economică și Direcția Juridic Comercial a unui proiect de hotărâre cu privire la modificarea și 
completarea Anexei la H.C.L. nr. 106/29.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de premiere 
a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din unitățile de învățământ preuniversitar din 
Alexandria, proiect de hotărâre care împreună cu întreagă documentație va fi supus spre 
dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăguşin



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICPIUL ALEXANDRIA
Direcţia Economica
Direcţia Juridic, Comercial
Nr. 14631 din 10.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privește: modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 67/24.02.2020 privind 
aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din 

unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria

Prin expunerea de motive nr. 14630 din dată de 10.07.2020, Primarul municipiului 
Alexandria Victor Drăguşîn propune elaborarea unui proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea Anexei la H.C.L. nr. 67/24.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de premiere 
a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din unitățile de învățământ preuniversitar din 
Alexandria

.
LEGALITATEA PROIECTULUI

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată pe prevederile 
următoarelor acte normative:

- prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările 
ulterioare: „Modificarea unui act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau 
mai multor articole ori alineate ale acestuia și în redarea lor într-o nouă formulare;

- prevederile art. 129, alin (2), lit. „d”, pct. 1 și alin. (7), lit. „d” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI

Prezentul proiect de hotărâre urmăreşte modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 
67/24.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la 
învățătură din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria.

Performanțele la competițiile școlare de excepție realizate de către elevii alexandreni 
aduc o imagine pozitivă municipiului Alexandria.

Talentul nativ și mai apoi cultivat de către profesori - îndrumători, fac că acești elevi să 
urce pe treptele succesului.

Țînând seama de prelungirea Stării de alertă și imposibilitatea deplasării și cazării în 
condiții de siguranță, propun modificarea premiilor oferite elevilor cu rezultate deosebite la 
învățătură din unitățile de învățământ preuniversitar din Alexandria .



Având în vedere că propunerea de mai sus a fost făcută în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, că este necesară și oportună, s-a întocmit proiect de hotărâre cu privire la 
privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 67/24.02.2020 privind aprobarea
Regulamentului de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din unitățile de 
învățământ preuniversitar din Alexandria, proiect de hotărâre care împreună cu întreagă 
documentație va fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al municipiului 
Alexandria.

Direcția Direcția
Economică Juridic, Comercial

Haritina Gafencu Postumia Chesnoiu

Biroul Cultură, Sport, Tineret
Cristian Faluvegi


