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  H O T A R A R E 

 

  Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului  Alexandria in  

Consiliile   de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 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. 25447 din 26.09.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 

-raportul de specialitate nr. 225448 din 26.09.2017 al Directiei Administratie Publica Locala; 

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

Alexandria; 

   -prevederile art. 96, alin (1) si (2) lit. „a” din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   -prevederile art. 7, alin. (1), lit. „b” din Anexa OMEN nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

   -prevederile art. 15, alin. (3) din Anexa nr.1 la OMECTS nr. 5.567/07.10.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, 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.1.- Se desemneaza reprezentantii Consiliului Local al municipiului  Alexandria in  Consiliile 

de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria, pentru 

anul scolar 2017-2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.- Cu data prezentei inceteaza aplicabilitatea prevederilor HCL nr. 102/28.09.2016, HCL nr. 

67/15.03.2017 si HCL nr. 28/27.02.2017. 

Art.3.- Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria,  Inspectoratului 

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

punere in aplicare. 
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