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  H O T Ă R Â R E 

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. 24235 din 23.10.2020 al Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 24236  din 23.10.2020 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. 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. 5567/07.10.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

   - 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. 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.1. - Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al municipiului  Alexandria în  Consiliile 

de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul  Alexandria, pentru 

anul şcolar 2020-2021, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Cu data prezentei încetează aplicabilitatea prevederilor HCL nr. 290 din 25.09.2019 cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Art.3.- Prin grija secretarului general al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 

Alexandria,  Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman, unităţilor de învăţământ şi persoanelor 

nominalizate, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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