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CONSILIUL LOCAL 

 

  H O T A R A R E 

 

Priveste: modificarea Anexei la HCL nr. 1 din 08 ianuarie 2015 privind stabilirea retelei unitatilor de 

invatamnat preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2015-2016.  

 

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

vedere : 

-expunerea de motive nr.19420 din 20.07.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

-adresa nr. 6296/15.07.2015 a Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman; 

   -raportul comun de specialitate nr. 19421 din 11.06.2015 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; 

   -prevederile art. 19, alin. (4) si art. 61, alin. (1), (2) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale; 

   -prevederile art. 13  din OMEN nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea procedurii de atribuire a 

denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar; 

   -prevederile art. 1 si 2 din OMECS nr. 4482/09.07.2015 privind acordarea titlului de Colegiu 

National, Liceului Teoretic „Al. I. Cuza” din municipiul Alexandria, judetul Teleorman; 

-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 punctul 14 al Anexei la HCL nr. 1 din 08 ianuarie 2015 privind stabilirea retelei 

unitatilor de invatamnat preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul scolar 2015-2016 si va avea 

urmatorul cuprins: 

Nr. 

crt. 

Denumirea  unitatii de 

invatamant cu 

personalitate juridica (PJ) 

Nivelul 

scolarizat 

(PJ) 

Adresa 

(PJ) 

Denumirea  

unitatii de 

invatamant 

arondata(AR) 

Nivelul 

scolarizat 

(AR) 

Adresa 

(AR) 

14. Colegiul National 

„Alexandru Ioan Cuza”  

COL NAT Alexandria, Str. 

Carpati, nr. 27 

   

 

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 unitatii de invatamant nominalizata, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

               PRESEDINTE DE  SEDINTA,                                                  CONTRASEMNEAZA: 

                                    CONSILIER,                                                                                SECRETAR, 

                                                                                

                                Mihail Lucian Iotu                                                                        Jr. Iulian Purcaru 

 

 

 

Alexandria, 

Nr.230 din  30 iulie 2015 


