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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare ce priveste darea in folosinta gratuita pe termen limitat , a unui 
imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 

str. 
Carpati, nr. 21, catre Casa Corpului Didactic Teleorman 

 
Prin adresele cu nr. 24.665/19.09.2017 si 24.924/20.09.2017, Casa Corpului Didactic 

Teleorman, solicita atribuirea in folosinta gratuita, pe termen limitat de 25 de ani, a imobilului situat in 
municipiul Alexandria, str. Carpati, nr. 21, pentru a asigura o mai buna organizare si desfasurare a 
cursurilor de formare profesionala, pe care institutia le sustine. 

In prezent Casa Corpului Didactic Teleorman isi desfasoara activitatea intr-un spatiu restrans 
si neadecvat din cadrul sediului Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman, situat in municipiul Alexandria, 
strada Carpati, nr. 15. 

Conform prevederilor art. 1 din Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5.554/07.10.2017, privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  “Casa corpului didactic este unitate conexa a Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, care functioneaza in fiecare judet, respectiv, municipiul Bucuresti, in baza 
prevederilor art. 99, alin. (1) din Legea Educatiei nationale nr. 1/2011”, iar potrivit prevederilor art. 3 din 
acelasi ordin, “Casa corpului didactic este institutie cu personalitate juridica, cu sediu, patrimoniu, 
sigla si sigiliu proprii, subordonata metodologic Directiei generale management, resurse umane si 
retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, iar pe plan local 
este coordonata si controlata de inspectoratul scolar judetean, conform prevederilor art. 95, alin.(1), 
lit. “h” si ale art. 99, alin. (3) din Legea nr. 1/2011”.  

Imobilul (teren si constructie) propus este situat in municipiul Alexandria, str. Carpati, nr. 21, 
cu numarul cadastral 23643 inscris in cartea funciara nr. 23643/Municipiul Alexandria si apartine 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, conform prevederilor H.C.L nr. 36/30.01.2014. 

Conform Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5.554/07.10.2017 Casa Corpului Didactic Teleorman este 

centru de resurse si asistenta educationala si manageriala pentru cadrele didactice si didactice-auxiliare, 

iar utilizarea imobilului reprezinta o necesitate din urmatoarele motive: 

� Perfectionarea periodica, obligatorie pentru cadrele didactice din invatamantul 

preuniversitar; 

� Formarea continua a personalului didactic, didactic-auxiliar, de conducere, indrumare si 

control in anul scolar curent si in perspectiva, aspect prioritar in strategia si managementul 

Casei Corpului Didactic Teleorman si al Ministerului Educatiei Nationale; 

� Activitati specifice cu parteneri educationali la nivel judetean, national si international.              

 Imobilul propus poate fi dat in folosinta gratuita catre Casa Corpului Didactic Teleorman, in 
conformitate cu prevederile art. 124, din Legea 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din legea 
215/2001, privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 



elaborarea de catre Serviciul Valorificare Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la darea  in 
folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in str. Carpati, nr. 21, catre Casa Corpului Didactic Teleorman. 

            Proiectul de hotarare impreuna cu toata documentatia va fi supus spre dezbaterea si 

aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 
 
 


