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H O T A R A R E 

  

 

 Priveşte: redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din 

cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in bugetului local al municipiului Alexandria pe 

anul 2017 

  

 

            Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in şedinţa 

extraordinara,  având in vedere: 

- expunerea de motive nr. 29270/30.10.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul nr. 29271/30.10.2017 al Direcţiei Economica; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria; 

- adresa nr. 12444/27.10.2017 al Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman privind avizul 

conform pentru redistribuirea sumelor la cheltuieli de personal intre unitatile de invatamant; 

 - prevederile art.5 alin.(4) si (5) ale Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea 

normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării 

de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume 

defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
 - prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 86/29.03.2017; 

- prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2). lit. „b” si ale alin. (4), lit. „a” din Legea  nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale,  republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2) lit. „a” si ale art. 115, alin. (1), lit. „b”, din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 

 

 

          H O T A R A S T E: 

 

 

 Art. 1.  Se aproba  redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica 

din cadrul aceleiasi unitati admnistrativ-teritoriale in bugetului local al municipiului Alexandria pe 

anul 2017, conform anexei care face parte integranta din prezenta  hotărâre. 

Art. 2.  Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa 

Institutiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 

Alexandria, Direcţiei Economice  pentru cunoaştere si punere in aplicare. 
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