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CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

Priveste:  modificarea Anexei la HCL nr. 134 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea organizarii 

retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 

2018-2019. 

             Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, având 

în vedere : 

- expunerea de motive nr.  22767 / 16.10.2018   a Primarului municipiului Alexandria; 

- adresa nr. 12251/02.10.2018 a Inspectoratului Scolar Judetean Teleroman;  

              - raportul comun de specialitate nr. 22768 din 16.10.2018 al Direcţiei Economice si al 

Compartimentului monitorizare unitati de invatamant ; 

   - OMEN  nr.5120 / 21.09.2018 privind revocarea titlului de „Colegiu National” acordat unitatii 

de invatamant preuniversitar Colegiul National „Alexandru Ghica” din Alexandria, jud. Teleorman. 

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

Alexandria; 

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

completarile ulterioare; 

   - prevederile art. 20, art. 22, art.23 din OMEN 5.472/2017pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare  pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 

preşcolari şi elevi şcolarizaţi  în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în 

vederea  organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019 

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

elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

   -prevederile art. 36, alin (6), lit. „a”, pct. 1 din Legea nr. 215 din 23  aprilie 2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit “b” din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.I.- Se modifică punctul 10 din anexa la HCL nr. 134 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea 

organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul 

scolar 2018-2019, şi va avea următorul cuprins: 

 
Nr. 

crt. 

 

Denumirea unitatii de invatamant cu personalitate 

juridica (PJ)  

 

 

Denumirea unitatii de invatamant arondata (AR) 

10. Liceul Teoretic „Alexandru Ghica”; Adresa: 

Alexandria, str.Viitorului,nr.78; Tel:0247312925, 

Fax:0247316762; 

email:aldghica_colegiulnational@yahoo.com, 

Nivel LIC TEO 

 

 

- 

 

 

tel:0247312925


 Art.II.-Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 

Alexandria, Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, Liceul Teoretic „Alexandru Ghica”, pentru 

cunoastere şi punere în aplicare. 
            

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 

                           Consilier,                                                                            SECRETAR, 

                   Petcu Marian Dragos                                                                    Jr. Iulian Purcaru  

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 278 din  25 octombrie 2018 


