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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Priveşte:  modificarea Anexei la HCL nr. 134 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea organizarii 

retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 

2018-2019. 

 

Având în vedere: 

 

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

completarile ulterioare :“Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular 

preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul 

conform al inspectoratelor şcolare.(…)”. 

 HCL nr. 134 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019, unde se 

regaseste denumirea de Colegiu National “Al.D.Ghica”. 

 Adresa nr. 12251/02.10.2018 a Inspectoratului Scolar Judetean Teleroman,  prin care se solicita 

actualizarea anexei la HCL nr. 134 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea organizarii retelei 

scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 

2018-2019, cu noua denumire Liceul Teoretic “Alexandru Ghica” din Alexandria, jud. 

Teleorman. 

 Prevederile art. 59 alin (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare : 

“Modificarea unui act normative constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor 

articole ori alienate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare”. 

În acest context se impune modificarea corespunzătoare a punctului 10 din anexa la la HCL nr. 

134 din 27 aprilie 2018 prin schimbarea denumirii de Colegiu National “Al.D.Ghica cu noua denumire 

Liceul Teoretic “Alexandru Ghica”. 

 Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea 215/2001, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea unui proiect de hotărâre, de către Direcţia 

Economică, cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 134 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea 

organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru 

anul scolar 2018-2019,  proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre 

dezbaterea şi aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

 

P R I M A R, 

VICTOR DRĂGUŞIN 


