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Priveşte: Aprobarea modelului de Contract de management administrativ-financiar, ce se 
va încheia între Primarul Municipiului Alexandria şi directorii unitãţilor de învãţãmânt 

preuniversitar din Municipiul Alexandria , precum şi aprobarea Indicatorilor de 
performanţã, anexã la Contractul de management administrativ-financiar 

 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa 

ordinară,  având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 24344/14.09.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 24345/14.09.2017 al Direcţiei Buget Finanţe, Taxe 

şi Impozite şi al Serviciului Juridic, Autoritate Tutelarã, Resurse Umane ; 

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

- prevederile art.106. din Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizatã „Finanțarea de 

bază și finanțarea complementară se realizează pe baza contractului de management 

încheiat între directorul unității de învățământ preuniversitar și primarul 

localității/primarul de sector în a cărei rază teritorială se află unitatea de învățământ, 

respectiv cu președintele consiliului județean/primarul de sector, în cazul școlilor 

speciale.” 

- prevederile Metodologiei privind organizarea şi desfãşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unitãţile de învãţãmânt 

preuniversitar, aprobatã prin OMEN nr.3969/2017; 

- adresa nr. 9037/2017 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, prin care se 

comunicã lista unitãţilor de învãţãmânt, precum şi lista directorilor promovaţi, pentru care s-au 

emis decizii de numire pentru funcţiile de director; 

- prevederile art. 36, alin. (2). lit. „b” si ale alin. (4), lit. „a” din Legea  nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale,  republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) lit. „a” şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b”, din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

 

          H O T Ă R Ă Ş T E: 



 

 

Art. 1  Se aprobă modelul  de Contract de management administrativ-financiar, ce se va 

încheia între Primarul Municipiului Alexandria şi directorii unitãţilor de învãţãmânt 

preuniversitar din Municipiul Alexandria, ca urmare a  validãrii rezultatelor concursului pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar şi 

emiterii deciziilor de numire pentru funcţiile de director/ director adjunct de cãtre Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Teleorman, conform Anexei nr.1. 

Art. 2 Se aprobã Indicatori de performanţă,  Anexã la contractul de management 

administrativ-financiar, conform Anexei nr.2. 

Art. 3   Anexele 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

Art. 4  Contractul de management administrativ-financiar, aprobat la art.1 (care include 

şi Indicatorii de performanţã, aprobaţi la art.2) se va încheia cu toţi directorii unitãţilor de 

învãţãmânt preuniversitar de stat, cu personalitate juridicã,  din municipiul Alexandria, care au 

promovat concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unitãţile de 

învãţãmânt preuniversitar şi pentru care s-au emis decizii de numire în funcţie de cãtre 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman. 

Art. 5 Prin grija serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 

Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 

Alexandria, Direcţiei Buget Finanţe, Taxe şi Impozite,  Serviciul Juridic, Autoritate Tutelarã, 

Resurse Umane  pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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