
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

Priveşte:aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor, din unitatile de invatamant 
preuniversitar din municipiul Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura

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

- referatul de aprobare nr.2601din 03.02.2020a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr.2602 din03.02.2020al Directiei Economice – Biroul Cultura, 

Sport, Tineret si DirecţieiJuridic, Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;
- prevederile art. 9, alin (7), art. 12, alin (3), art. 103, alin. (2), art. 111, alin. (4) a Legii 

nr. 1 / 2011  - Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- prevederile art.7 din HG nr. 536 / 27 iulie 2016 privind stimularea performantei scolare 

inalte din invatamantul preuniversitar;
- prevederile art. 7, lit. v) din OMENS, nr 4742/ 10 august 2016, privind aprobarea
- prevederile art. 129, alin (2), lit. „d”, pct. 1 si alin. (7), lit. „a”, „d” si „e” din OUG  nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) si alin. (5),  art. 196, alin. (1), lit. 

“a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de premiere a elevilor, din unitatile de invatamant 
preuniversitar din municipiul Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura .

Art.2.Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr. 106/29.04.2019;
Art. 3. Finanţarea cheltuielilor prevăzute la art.1, se face de la bugetul local- secţiunea de 

funcţionare,capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”.
Art.4. Prin  grija Secretarului General Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi 

transmisa Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Directiei Economica - Compartiment Cultura Sport Tineret si Directiei 
Juridic Comercial, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER,                                     SECRETAR GENERAL,

Gina Georgeta CUREA           Alexandru Razvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 64 din 27 februarie 2020



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 2601 din 03.02.2020

REFERATUL DE APROBARE

Privind : aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor, din unitatile de invatamant 
preuniversitar din municipiul  Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura

Performantele la competitiile scolare de exceptie realizate de catre elevii alexandreni 
aduc o imagine pozitiva municipiului Alexandria.

Talentul nativ si mai apoi cultivat de catre profesori - indrumatori, fac ca acesti elevi sa 
urce pe treptele succesului.

Tinand seama de munca depusa, de cele mai multe ori renuntand la jocurile copilariei, 
printr-un sacrificiu neconditionat din parte parintilor in sustinerea pregatirii acestor copii, 
consider ca este un gest de recunostinta din partea autoritatilor locale in a premia si sprijinii 
financiar acesti elevi talentati.

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 103, alin. (2), a Legii nr. 1 / 2011  -
Legea Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, propun urmatorul proiect 
de hotarare : ”Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de premiere a
elevilor, din unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria, cu 
rezultate deosebite la invatatura”.

Proiectul de hotarare, insotit de intreaga documentatie va fi prezentat spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Dragusin



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA JURIDIC, COMERCIAL
Nr. 2602 din 03.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte : aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor, din unitatile de invatamant 
preuniversitar din municipiul Alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura

Prin expunerea de motive nr. 2601 / 03.02.2020 Primarul Municipiului Alexandria Victor 
Drăguşin propune aprobarea Regulamentului de premiere e elevilor, din unitatile de invatamant 
preuniversitar din municipiul alexandria, cu rezultate deosebite la invatatura.

1. Necesitatea şi oportunitatea 
Proiectul de hotărâre propus are ca scop aprobarea aprobarea Regulamentului de premiere 

e elevilor, din unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria, cu rezultate 
deosebite la invatatura.

Tinand seama de munca depusa, de cele mai multe ori renuntand la jocurile copilariei, 
printr-un sacrificiu neconditionat din parte parintilor in sustinerea pregatirii acestor copii, 
consider ca este un gest de recunostinta din partea autoritatilor locale in a premia si sprijinii 
acesti elevi talentati.

2. Analiza economică si tehnică
Pentru finanţarea cheltuielilor legate de premierea elevilor, din unitatile de invatamant 

preuniversitare din municipiul Alexandria cu rezultate deosebite la invatatura se vor aloca sume 
din bugetul local - secţiunea de funcţionare de la capitolul 67.02 „Cultură, recreere, religie”.

3. Legalitatea
Susţinerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată de 

prevederile prevederile art. 103, alin. (2), a Legii nr. 1 / 2011  - Legea Educatiei Nationale, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Directia Directia
Economica                                                                        Juridic, Comercial

Haritina Gafencu                                               Postumia Chesnoiu

Biroul  Cultura, Sport, Tineret
Cristian Faluvegi



Judetul Teleorman                                                                                               Anexa nr. 1
Municipiul Alexandria                                                           la HCL nr.64din 27.02.2020
Consiliul Local

Regulamentulde premiere a elevilor cu rezultate deosebite la invatatura 
din unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria

ART.1Elevii cu rezultate deosebite la invatatura vor beneficia de un loc intr-o tabara de cinci 
nopti, care sa includa transport, cazare si trei mese pe zi. Tabara va avea program cultural-
educativ-sportiv si va fi organizata pe perioada vacantei de vara pe teritoriul Romaniei

ART. 2Prin elevul cu rezultate deosebite la invatatura se va intelege Seful de Promotie de la 
fiecare unitate de invatamant gimnazial sau liceal din municipiul Alexandria, cu conditia sa 
obtina media minim 9 la examenul de Evaluare Nationala sau Bacalaureatul pe anul in curs si
elevii care obtin media 10 la Evaluarea Nationala sau Bacalaureat pe anul in curs.

ART. 3Seful de Promotie va fi numit elevul care a avut cea mai mare medie generala pe 
parcursul celor 4 ani de gimnaziu sau liceu.

ART. 4Inspectoratul Scolar Judetean si unitatile de invatamant vor transmite catre Primaria 
municipiului Alexandria, respectand termenele stabilite, lista cu elevii cu rezultate deosebite 
mentionati la Art. 2

ART. 5 Consiliul Local al Municipiului Alexandria isi rezerva dreptul de a aduce modificari 
si/sau completari prezentului regulament.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,

Gina Georgeta CUREA


