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EXPUNERE  DE  MOTIVE 
 
 

la proiectul de hotarare privind schimbarea destinatiei a unor constructii din cadrul  
Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu, apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, in vederea demolarii acestora 
 

Prin solicitarea Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu, nr. 909/08.02.2018 inregistrata la 

Primaria Municipiului Alexandria cu nr. 3.127/09.02.2018, acesta ne aduce la cunostinta faptul, 

ca in sedinta Consiliului de administratie al Liceului Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria 

din data de 07.02.2018 s-a avizat favorabil demolarea urmatoarelor constructii aflate in 

administrarea unitatii scolare: constructia C3-casa poarta cu numarul cadastral 23027-C3, in 

suprafata construita masurata la nivelul solului de 6,00 m.p., regim de inaltime-Parter, 

constructia C4-cantina cu numarul cadastral 23027-C4, in suprafata construita masurata la 

nivelul solului de 515,00 m.p., regim de inaltime-Parter, constructia C5-cladire administrativa cu 

numarul cadastral 23027-C5, in suprafata construita masurata la nivelul solului de 407,00 m.p., 

regim de inaltime-Parter, constructia C6-spalatorie cu numarul cadastral 23027-C6, in suprafata 

construita masurata la nivelul solului de 191,00 m.p., regim de inaltime-Parter, constructia C7-

magazie cu numarul cadastral 23027-C7, in suprafata construita masurata la nivelul solului de 

110,00 m.p., regim de inaltime-Parter, in vederea scoaterii din functiune, casarii si dupa caz, 

valorificarii acestora, in conditiile legii.  

 Aceasta propunere fiind argumentata de urmatoarele: 

- cladirile nu mai sunt utilizate in procesul instructiv-educativ  sau administrativ de 2 ani;  

- gradul de uzura fizica si morala al cladirilor;  

- risc permanent de accidentari pentru elevi/persoane care se afla in imediata vecinatate a 

cladirilor;  

- risc de prabusire in caz de cutremur foarte mic.  

Avand in vedere cele mentionate mai sus, este necesara initierea si aprobarea unui proiect 

de hotarare al Consiliului Local al municipiului Alexandria, in vederea obtinerii avizului 

conform al ministrului educatiei nationale, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 



educatiei nationale si cercetarii stiintifice, nr. 5.819/25.11.2016, privind aprobarea procedurii de 

elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum si conditiile necesare acordarii acestuia si 

ale art. 112, alin. (6) din Legea nr. 1/05.01.2011 – a educatiei nationale, cu modificarile si 

completarile ulterioare, unde se precizeaza ca: “Schimbarea destinaţiei bazei materiale a 

instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către autorităţile 

administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale. 

Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile necesare acordării acestuia se aprobă prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale.”     

Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările si completările ulterioare, 

propun elaborarea de catre Directia Patrimoniu a unui proiect de hotărâre, cu privire la 

schimbarea destinatiei a unor constructii din cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu, 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea demolarii 

acestora. 

 

Proiectul de hotărâre impreună cu intreaga documentație, va fi supus spre dezbaterea si 

aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.  

 

 

PRIMAR, 
Victor DRAGUSIN 

 
 
 

 
 

 


