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Priveşte: aprobarea modelului cadru de parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean 
Teleorman si unitatile de invatamant din municipiul Alexandria privind desfasurarea in 

comun a actiunilor educative, cultural - artistice si sportive cuprinse in lista anuala de 
actiuni ale Consiliului Local Alexandria si Primariei Municipiului Alexandria. 

 
 
 
 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa 
ordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 25190 din 25.09.2017 a Primarului Municipiului Alexandria; 
- raportul de specialiate nr. 25191 din 25.09.2017  al Directiei Administratie Publica 

Locala si Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al             

municipiului Alexandria;  
- prevederile H.C.L. nr. 86 din 29 martie 2017 privind aprobarea Bugetului General al 

Municipiului Alexandria, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile H.C.L. nr. 19 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea principalelor manifestari 

cultural - artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in Municipiul Alexandria in anul 
2017, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (6), pct. 1 si alin. (7), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale,   republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 

 
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) lit. „f” si ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 



 
 Art. 1. Se aproba colaborarea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria cu Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman si cu unitatile de 
invatamant din municipiul Alexandria in vederea sustinerii si  realizarii in comun a unor actiuni 
educative,culturale, sportive, seminarii si alte manifestari specifice aprobate in lista de activitati 
cultural, artistice si sportive organizate de catre primarie. 
            Art. 2. Se aproba modelul cadru de protocol de colaborare dintre Municipiul Alexandria 
prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Inspectoratul Scolar Judetean si unitatile de 
invatamant din municipiul Alexandria, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare.  
            Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Alexandria sa semneze protocolul de 
colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman si cu unitatile de invatamant din 
municipiul Alexandria. 

Art. 4. Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului 
Alexandria, compartimentelor de specialitate din cadrul primariei municipilui Alexandria si 
Inspectoratului Scolar Judetean si unitatilor de invatamant din municipiul Alexandria pentru 
cunoştere şi punere în aplicare. 

              
                                                                                                                                                                                

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA,    
               CONSILIER,                                                                SECRETAR, 
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