
 

JUDEŢUL TELEORMAN 

Municipiul Alexandria 

Nr.  19833 din 18.09.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: aprobarea mutãrii temporare a desfãşurãrii activitãţii didactice din sediul 

„Creşei Peco” din str. Libertatii nr.5  la sediul Grãdiniţei cu Program Prelungit nr.6 din str. 1907, 

nr.45 din municipiul Alexandria. 

 

Având în vedere: 

 Prevederile art.36, alin.2, lit.(d) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale, 

republicatã “Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: d) atribuţii 

privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni” şi  prevederile art.36, alin.6, lit. 

(a),  pct.1 din Legea 215/2001 administraţiei publice locale, republicatã “ În exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţelor 

sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

local privind 1. educaţia;” 

 

Instituţia noastrã doreşte mutarea temporarã a desfãşurarii activitãţii didactice din sediul 

„Creşei Peco” la sediul sediul Grãdiniţei cu Program Prelungit nr.6 ca urmare a solicitãrii 

Grãdiniţei cu Program Prelungit nr.10 de mutare temporarã a desfãşurãrii activitãţii didactice în 

cadrul Grãdiniţei cu Program Prelungit nr.6 ( PJ) . 

Grãdiniţa cu Program Normal nr.5 şi „Creşa Peco” funcţioneazã în aceeaşi cladire din str. 

Libertatii nr.5  . 

În urma verificãrilor efectuate de Direcţia de Sãnãtate Publicã Teleorman la Grãdiniţa cu 

Program Prelungit nr.10 s-a dispus suspendarea temporarã a activitãţii unitãţii preşcolare pânã la 

remedierea deficienţelor. 

Având în vedere faptul cã mutarea temporarã a desfãşurãrii activitãţii didactice din sediul 

Gradiniţei cu Program Prelungit nr.10 se va face la sediul Grãdiniţei cu Program Normal nr.5, 

solicit mutatea temporarã a desfãşurãrii activitãţii didactice din sediul „Creşei Peco” la sediul 

Grãdiniţei cu Program Prelungit nr.6. 

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

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

următorul proiect de hotărâre: " Proiect de hotărâre cu aprobarea mutãrii temporare a 

desfãşurãrii activitãţii didactice din sediul „Creşei Peco” din str. Libertatii nr.5  la sediul 

Program Prelungit nr.6 din str. 1907 din municipiul Alexandria.” 

Direcţia Economicã, Direcţia Juridic Comercial şi Compartimentul monitorizare unitãţi 

de învãţãmânt vor  întocmi raportul de specialitate pe care îl vor susţine în faţa comisiilor de 

specialitate, spre avizare. 

PRIMAR, 

V I C T O R   D R Ă G U Ş I N 


