
MUNICIPIUL   ALEXANDRIA      Anexa  
CONSILIUL LOCAL                                        la  Hotararea nr. 214 din 28 octombrie 2010 
                       
 
 

 
 

T A B E L   N O M I N A L 
 
 

cu reprezentantii Consiliul Local in Consiliile de administratie ale  
unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Alexandria 

  
 
 

Nr. 
crt. 

 
Unitatea de invatamant 

 

 
Numele si pronumele 

1. Gradinita de copii nr.  4 Negreanu Florea 
2. Gradinita de copii nr.  6 Jieanu Eugen Gabriel 
3. Gradinita de copii nr.  7 Oana Ovidiu 
4. Gradinita de copii nr.  9 Ranescu Marian 
5. Gradinita de copii nr. 10 Marzan Nicolae 
6. Scoala generala „Mihai Vitezul” Ganea Filica 
7. Scoala generala „Stefan cel Mare” Draghici George 
8. Scoala generala Alexandru Colfescu” Nastase Stefan 
9. Scoala generala nr. 5 Toader Dumitru 
10. Scoala generala nr. 6 Pana Ion 
11. Scoala generala nr. 7 Pisica Gheorghe 
12. Colegiul national „Al. D. Ghica” Mihailiteanu George 
13. Liceul teoretic „Al. I. Cuza” Voicila Florea 
14. Liceul teoretic „C. Noica” Tulpan Dumitru 
15. Liceul pedagogic „M. Scarlat” Filip Constantin 
16. Grupul Scolar Agricol Bojan Cristian 
17. Grupul Scolar Tehnic Panagoret Ioana 
18. Scoala Postliceala Sanitara Murga Ion Catalin 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier, 

Ganea Filică 
 
 
 
 



  
JUDETUL  TELEORMAN          
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA           
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
SERVICIUL CANCELARIE          
Nr. 19851 din 27.10.2010 

 
 

Raport de specialitate 
 
 

Priveste: desemnarea reprezentantilor Consiliului local ca membrii ai Consiliilor de  
                   administratie din unitatile de invatamant preuniversitar 
                                din Municipiul Alexandria  
 

Prin expunerea de motive nr. 19850 din 27 octombrie 2010 Primarul Municipiului 
Alexandria, Dl. Victor Dragusin, propune elaborarea unui proiect de hotarare pentru desemnarea 
reprezentantilor Consiliului local ca membrii ai Consiliilor de administratie din unitatile de 
invatamant preuniversitar din Municipiul Alexandria, in conformitate cu prevederilor art. 45, alin. 
(6) din Legea nr. 215 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si ale art. 145, alin. (6) din Legea invatamantului nr. 84/1995 cu modificarile si 
completarile ulterioare, republicata, „din consiliul de administratie al fiecarei unitati de 
invatamant preuniversitar, face parte si un reprezentat al Primarului”. 

Propunerea s-a facut in urma adresei nr. 10218/30.09.2010 a Inspectoratului Scolar 
Judetean Teleorman prin care ni se precizeaza masurile care au fost luate prin reorganizarea 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria, incepand cu 01 
septembrie 2010 si a adreselor primite de la unitatile de invatamant de a pune in aplicare 
Ordinului M.E.C.T.S. nr. 4714/23.08.2010, referitor la modificarea si completarea Ordinului nr. 
4925/2005 al M.E.C. privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor 
de invatamant preuniversitar, va propun numirea respectiv reconfirmarea reprezentantilor 
Primarului Municipiului Alexandria ca membrii ai consiliilor de administratie din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Alexandria. 
 Conform prevederilor art. 145, alin. (6) din Legea invatamantului nr. 84/1995 cu 
modificarile si completarile ulterioare, republicata, „Consiliul de administratie al  unitati de 
invatamant, este format din ... reprezentatul Consiliului local”. 

Propunerea este legala, necesara si oportuna si s-a facut cu respectarea prevederilor legale 
de mai sus, dar si ale art. 36, alin. (6), lit. „a”, pct. 1 din Legea nr. 215 a administratiei publice 
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, motiv pentru care se va intocmi un 
proiect de hotarare pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliile de 
Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Alexandria, precum si 
intraga documentatie care va fi supusa spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiul 
Alexandria. 
 
 

SEF SERVICIU 
BACARNA SAMUEL 


