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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 

 

la proiectul de hotarare privind schimbarea destinatiei a unor imobile din cadrul  

Liceului Tehnologic Nr. 1, apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria 

 

Prin solicitarea Liceului Tehnologic Nr. 1, nr. 4.707/15.10.2018, inregistrata la Primaria 

Municipiului Alexandria cu nr. 22.777/16.10.2018, acesta ne solicita sprijinul si aprobarea 

schimbarii destinatiei constructiilor anexe C8 si C9, spatii excedentare, neutilizate in prezent de 

catre unitatea de invatamant, pentru a putea fi inchiriate in vederea obtinerii de fonduri 

extrabugetare. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, procesul-verbal incheiat in data de 04.10.2018, 

cu privire la acordul favorabil al consiliului de administratie al Liceului Tehnologic Nr. 1 si 

memoriul justificativ al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria, nr. 4706/16.10.2018, inregistrat la 

Primaria Municipiului Alexandria cu nr. 22.778/16.10.2018, 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 imobile din cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria. 

 

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

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 



PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 

 


