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Priveşte:aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite în domeniul sportului şi 
artei pe anul 2015 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, 
având în vedere: 

- expunerea de motive nr.32788din 12.11.2015 a Primarului municipiului Alexandria;  
- raportul de specialitate nr. 32789din 12.11.2015al DirecţieiBuget Finanţe Taxe şi 

Impozite si Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr.32 /12.02.2015 privind aprobarea principalelor manifestări 

cultural-artistice, sportive şi de tineret care se desfasoară în municipiul Alexandria în anul 2015,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.8 din OUG 83/2014privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publicepe anul 2015, precum alte masuri in domeniul cheltuielilor publice; 

- prevederile art.43 şi art.107 din Legea nr.1 a educaţiei naţionale; 
- prevederile art.10 şi art.36 alin. (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) si 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; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă premierea elevilor cu rezultate deosebite în domeniul sportului şi artei din 
municipiul Alexandria în luna decembrie 2015, conform Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2, care fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Finanţarea cheltuielilor prevăzute la art.1, se face de la bugetul local- secţiunea de 
funcţionare,capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”. 

Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite si  Direcţiei Administraţie Publică Locală pentru 
cunoaştere şi punere în aplicare. 
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