
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: modificarea Anexei la HCL nr. 32 din 28 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2020-2021. 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere :
- referatul de aprobare nr. 4440 din 17.02.2021 al primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 4441 din 17.02.2021 al Direcţiei Economice, Compartiment Monitorizare 

Unităţi de Învăţământ;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile art. 96, alin (1) şi (2) lit. „a”, „b” şi „c” din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 4, alin (1), lit “c” şi art. 8, alin. (1), lit. “c” 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. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. “d” şi alin (7), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
al României;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I.- Se modifică punctul 11 din anexa la HCL nr. 32 din 28 octombrie 2020 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în  Consiliile   de Administraţie ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2020-2021, şi va avea următorul 
cuprins:
Nr. 
crt. Unitatea de învăţământ

Nr.
reprezentanţi Numele si prenumele

11. Colegiul Naţional “Al I Cuza” 3 Meliszek Marinela; Gina Selea; Alina 
Cioacă

Art.II.-Prin grija Secretarului general al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Teleorman, Colegiului Naţional “Al I Cuza” şi persoanelor nominalizate, pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ:
Consilier,                                  SECRETAR GENERAL,

Silvia Cobârlie Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr.29din 24.02. 2021



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr.4440/17.02.2021

REFERAT DE APROBARE

Priveşte: modificarea Anexei la HCL nr. 32 din 28 octombrie 2020 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de Administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2020-
2021

Având în vedere:

∑ HCL nr. 32 din 28 octombrie 2020, prin care au fost desemnaţi trei reprezentanţi ai 
Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional “Al I 
Cuza” şi anume: Meliszek Marinela, Ciobanu Bogdan şi Dragoş Panagoreţ;

∑ Adresa nr. 4149/16.02.2021,  prin care domnul Panagoreţ Dragoş îşi prezintă demisia 
din Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional “Al I Cuza”; 

∑ Adresa nr. 4323/16.02.2021,  prin care domnul Ciobanu Bogdan îşi prezintă demisia din 
Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional “Al I Cuza”;

∑ Prevederile art. 4, alin (1), lit “c” şi art. 8, alin. (1), lit. “c” din Anexa la OMEN nr. 
4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar;

∑ Prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările “Modificarea unui 
act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale 
acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare”.

În acest context se impune întocmirea unui proiect de hotărâre privind modificarea  
punctului 11 din Anexa la HCL nr. 32 din 28 octombrie 2020. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre: modificarea Anexei la HCL nr. 
32 din 28 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului 
Alexandria în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2020-2021.

Proiectul de hotărâre însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăguşin



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 4441 din 17.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte: modificarea Anexei la HCL nr. 32 din 28 octombrie 2020 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de Administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2020-
2021

Prin referatul de aprobare nr. 4440 din 17.02.2021, primarul municipiului Alexandria propune 
întocmirea de către Direcţia Economică a unui proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL 
nr. 32 din 28 octombrie 2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului 
Alexandria în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2020-2021.

Necesitatea si oportunitatea proiectului
Prin adresele cu nr. 4149 din 16.02.2021 şi nr. 4323 din 16.02.2021, domnii Dragoş Panagoreţ, 

respectiv Bogdan Ciobanu aduc la cunoştinţă demisiile lor din Consiliul de Administraţie al Colegiului 
Naţional “Al. I. Cuza”, unde aveau calitatea de membri, reprezentanţi ai Consiliului Local Alexandria, 
conform HCL nr. 32 din 28 octombrie 2020. Conform art.4, alin (1), lit “c” din OMEN nr. 4619/2014 
privind Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, care prevede ca: “ în cazul în care consiliul de administraţie este format din 
13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 3 
reprezentanţi ai consiliului local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor”, este necesară completarea Consiliului 
de adminstraţie al Colegiului Naţional “Al I Cuza” cu doi membri.

Legalitatea proiectului
Propunerea s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 8, alin. (1), lit. “c” 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, care prevede că “pierderea calităţii de membru 
în consiliul de administraţie operează de drept în următoarele situaţii: c) ca urmare a renunţării în scris” şi art.
4, alin (1), lit “c” din OMEN nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, care prevede ca:
“în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre 
didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 
reprezentanţi ai părinţilor”

În acest context se impune modificarea corespunzătoare a punctului 11 din anexa la nr. 32 din 
28 octombrie 2020, prin desemnarea doamnelor Gina Selea şi Alina Cioacă pentru a face parte din 
Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional “AL I Cuza”.

La art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare se prevede ca
“Modificarea unui act normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole 
ori alienate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare”.



Potrivit celor menţionate mai sus consider că propunerea primarului municipiului 
Alexandria, cuprinsă în referatul de aprobare, este legală, necesară şi oportună, drept pentru care s-a 
întocmit proiectul de Hotărâre cu privire la  modificarea Anexei la HCL nr. 32 din 28 octombrie 2020 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Alexandria în Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria pentru 
anul şcolar 2020-2021, proiect de Hotârâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre 
dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV,

Haritina Gafencu

Întocmit
Monica Dumitrescu


