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H O T A R A R E 

 

 Priveste: organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul 

Alexandria pentru anul scolar 2016-2017. 

 

             Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand 

in vedere : 

 -expunerea de motive nr. 35842 din 09 decembrie 2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

 -adresa nr. 12223/09.11.2015  a Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman; 
 -adresa nr. 630/12.11.2015  a Scolii Postliceale Sanitare „Carol Davila” Alexandria; 

 -avizul conform nr. 13202/16.12.2015 al Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman; 

 -raportul comun de specialitate nr. 35843 din 09 decembrie 2014 al Directiei Administratie 

Publica Locala si al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite; 

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

Alexandria; 

 -prevedrile art. 61, alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

 - prevederile art. 19, alin. (3), art. 22 si art. 23, alin (1) din anexa la OMECS nr. 5556/27.10.2015 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul 

preuniversitar de stat, cuprinderea efectivelor de prescolari si elevi din unitatile de invatamant particular si 

confesional, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant 

preuniversitar  pentru anul scolar 2016-2017; 

 - prevederile art. 36, alin. (6), lit. „a”, pct. 1 si alin. (9) 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 organizeaza reteaua scolara a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul 

Alexandria pentru anul scolar 2016-2017, conform anexelor 1, 2 si 3, care fac parte integranta din 

prezenta  hotarare. 

Art.2.-Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Inspectoratului 

Scolar al Judetului Teleorman si unitatilor de invatamant enumerate in   anexele mentionate la art.1, 

pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 Art.3.-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei 

municipiului Alexandria si publicare pe site-ul propriu www.alexandria.ro .  
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