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Priveste: aprobarea  premierii  elevilor  cu  rezultate  deosebite  in  domeniul   
                sportului si  artei 

 
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având 
în vedere: 

- expunerea de motive nr. 26970 din 27.11.2012 a Primarului municipiului Alexandria;   
- raportul comun nr. 26971 din 27.11.2011 al Compartimentului Organizare si Monitorizare 

Activitati Culturale, Sportive, Relatii Tineret, Directiei Administratie Publica Locala si Directiei Buget 
Finante, Taxe si Impozite; 

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

- prevederile H.C.L. nr. 19 din 29.02.2012 privind aprobarea principalelor manifestari cultural-
artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul Alexandria in anul 2012; 

- prevederile art. 43 si art.107 din Legea nr. 1 a educatiei nationale; 
- prevederile art. 10 si art. 36, alin (1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare; 
            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice 
locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTÃRÃŞTE: 
 
 

Art.1. Se aproba premierea  elevilor  cu  rezultate  deosebite  in  domeniul  sportului si  artei din 
Municipiul Alexandria in luna decembrie 2012 . 

Art.2. Finantarea cheltuielilor, prevazute la art. 1, se face de la bugetul local, sectiunea de 
functionare, capitolul 67.02 „Cultura, recreere si religie”. 

Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotãrâre va fi transmisã Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitãtii, Primarului municipiului Alexandria, Compartimentului 
Organizare si Monitorizare Activitati Culturale, Sportive, Relatii Tineret, Directiei Administratie Publica 
Locala si Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ: 
                       CONSILIER,                                                         SECRETAR, 
                FLOREA  VOCILA                                            Jr. IULIAN  PURCARU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Priveste: aprobarea  premierii  elevilor  cu  rezultate  deosebite  in  domeniul   
                sportului si  artei 

 
 Prin expunerea de motive nr. 526970/2012 Primarul municipiului Alexandria propune aprobarea 
premierii elevilor cu rezultate deosebite in domeniul sportului si artei, din municipiul Alexandria, in luna 
decembrie 2012. 

1. Necesitatea si oportunitatea 
Proiectul de hotarare propus are ca scop aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in 

domeniul sportului si artei, din municipiul Alexandria, in luna decembrie 2012. 
Performantele sportive si culturale 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. 

2.  Analiza economica si tehnica 
     Pentru finantarea cheltuielillor legate de premierea elevilor cu rezultate deosebite in domeniul 

sportului si artei, se vor aloca sume din bugetul local-sectiunea de functionare de la capitolul 67.02 – 
„Cultura, recreere si religie”, conform prevederilor H.C.L nr. 19/2012 cu privire la aprobarea 
principalelor manifestari cultural-artistice, sportive si de tineret care se desfasoara in municipiul 
Alexandria in anul 2012. 

Justificarea acestor premii se va realiza pe baza de state de plata aprobate de catre Primarul 
Municipiului Alexandria. 

3. Legalitatea 
Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata pe prevederile art. 36, alin. (1), din Legea 

nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile  
ulterioare si a prevederilor art. 43 si art.107 din Legea nr. 1 a educatiei nationale. 

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit raportul comun de 
specialitate cu privire la aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in domeniul sportului si 
artei. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului local al municipiului Alexandria.  
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