
ROMÂNIA JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL  LOCAL

H O T Ă R Â R E
Priveşte: aprobarea mutării temporare a activităţii didactice din sediul Grădiniţei cu Program 
Prelungit “Ion Creangă” , corp C2, din str. Ion Creangă, nr.31 la sediul Grădiniţei cu Program 
Normal nr. 5 din str. Libertăţii, nr. 1 din municipiul Alexandria şi sediul Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr. 10 din str. Libertăţii, nr. 69

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, având în 
vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 1455 din 20.01.2021 al Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 1456 din 20.01.2021 al Direcţiei Economice, Direcţiei Juridic 

Comercial şi al Compartimentului Monitorizare unităţi de învăţământ; 
- adresa nr. 398 din 14.01.2021 a SC Metropolitan Activ Construct SRL, înregistrată la Primăria 

Municipiului Alexandria cu nr. 1023 din 14.01.2021; 
- Procesul verbal al şedinţei  Consiliului de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit “Ion 

Creangă” nr. 18 din 15.01.2021
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. “d” şi alin (7), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României;
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și alin. (5), art. 196, alin. (1), lit. “a” din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. - Se aprobă mutarea temporară a activităţii didactice din sediul Grădiniţei cu Program 
Prelungit “Ion Creangă”, corp C2, din str. Ion Creangă nr. 31 astfel: trei grupe la sediul Grădiniţei cu 
Program Normal nr. 5 din str. Libertăţii, nr. 1 din municipiul Alexandria şi o grupă la sediul 
Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 din str. Libertăţii nr. 69, până la finalizarea lucrărilor din 
interiorul corpului C2, prevăzute în proiect.
Art.2.- Prin grija Secretarului General Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman pentru verificarea legalităţii, Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Teleorman, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei Economice, Direcţiei Juridic Comercial, 
Grădiniţei cu Program Prelungit “Ion Creangă”, Grădiniţei cu Program Normal nr. 5, pentru 
cunoaştere şi punere în aplicare. 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER SECRETAR GENERAL

SILVIA COBÂRLIE                                                       ALEXANDRU RĂZVAN CECIU     

Alexandria, 
Nr. 07 din 29.01.2021



JUDEŢUL TELEORMAN 
Municipiul Alexandria 
Nr. 1455 din 20.01.2021

REFERAT DE APROBARE
Priveşte: aprobarea mutării temporare a activităţii didactice din sediul Grădiniţei cu Program Prelungit 

“Ion Creangă” , corp C2, din str. Ion Creangă, nr.31 la sediul Grădiniţei cu Program Normal nr. 5 din str. 
Libertăţii, nr. 1 din municipiul Alexandria şi sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 din str. 

Libertăţii, nr. 69

Având în vedere că în data de 12 decembrie 2020 a fost dat ordinul de începere a lucrărilor 
în cadrul proiectului “Modernizare, extindere, dotare şi amenajare curte interioară la Grădiniţa cu 
program prelungit “Ion Creangă”, proiect finanţat prin POR 2014-2020 şi că în corpul C2, în care îşi 
desfăşoară activitatea 4 grupe de copii, vor fi efectuate ample lucrări (recompartimentare spaţii, 
tencuieli şi zugrăveli interioare, înlocuire uşi, ferestre etc.), care vor afecta activitatea şi siguranţa 
copiilor în eventualitatea reluării cursurilor, este necesară relocarea celor patru grupe pe perioada 
desfăşurării lucrărilor (conform proiectului, termenul de finalizare a lucrărilor este de 12 luni de la data 
începerii). 

Prin adresa  cu nr. 398/14.01.2021, înregistrată cu nr. 1023/14.01.2021 la Primăria 
municipiului Alexandria, SC Metropolitan Activ Construct SRL Bucureşti, care va efectua lucrările 
prevăzute în proiect, solicită efectuarea demersurilor necesare sistării activităţii şi eliberării 
amplasamentului, în vederea demarării lucrărilor. 

Au fost identificate spaţii corespunzătoare din toate punctele de vedere pentru mutarea a 
trei din cele patru grupe la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5, din str. Libertăţii, nr. 1, structură a 
Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 6, iar pentru cea de-a patra grupă, la Grădiniţa cu Program Prelungit 
nr. 10, str. Libertăţii nr. 69, structură a Grădiniţei cu Program Prelungit “Ion Creangă”. În acest sens a 
fost informat Inspectoratul Şcolar Judeţean şi a fost solicitat avizul Direcţiei de Sănătate Publică 
Teleorman. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art.136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ al României, propun elaborarea unui proiect de Hotărâre cu privire 
la aprobarea mutării temporare a activităţii didactice din sediul Grădiniţei cu Program Prelungit “Ion 
Creangă” , corp C2, din str. Ion Creangă, nr.31, la sediul Grădiniţei cu Program Normal nr. 5 din str. 
Libertăţii, nr. 1 din municipiul Alexandria , trei grupe, şi la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 
din str. Libertăţii, nr. 69,o grupă, până la finalizarea lucrărilor în corpul C 2 al Grădiniţei “Ion Creangă”, 
lucrări ce vor fi efectuate în cadrul proiectului “Modernizare, extindere, dotare şi amenajare curte 
interioară la Grădiniţa cu program prelungit “Ion Creangă”.

Direcţia Economică, Direcţia Juridic Comercial şi Compartimentul Monitorizare 
unităţi de învăţământ vor întocmi raportul de specialitate pe care îl vor susţine în faţa comisiilor 
de specialitate din cadrul Consiliului Local, spre avizare. 

PRIMAR,
V I C T O R D R Ă G U Ş I N



Judeţul Teleorman 
Municipiul Alexandria 
Direcţia Economică
Direcţia Juridic Comercial 
Compartiment Monitorizare Unităţi de Învăţământ 
Nr. 1456/20.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre ce priveşte aprobarea mutării temporare a activităţii didactice din sediul 

Grădiniţei cu Program Prelungit “Ion Creangă” , corp C2, din str. Ion Creangă, nr.31 la sediul Grădiniţei 
cu Program Normal nr. 5 din str. Libertăţii, nr. 1 din municipiul Alexandria şi sediul Grădiniţei cu 

Program Prelungit nr. 10 din str. Libertăţii, nr. 69

Prin referatul de aprobare nr. 1455/20.01.2021, Primarul municipiului Alexandria, propune elaborarea 
unui proiect de hotărâre ce priveşte: aprobarea mutării temporare a activităţii didactice din sediul 
Grădiniţei cu Program Prelungit “Ion Creangă” , corp C2, din str. Ion Creangă, nr.31 la sediul Grădiniţei 
cu Program Normal nr. 5 din str. Libertăţii, nr. 1 din municipiul Alexandria şi sediul Grădiniţei cu 
Program Prelungit nr. 10 din str. Libertăţii, nr. 69

1. Necesitatea şi oportunitatea 

Având în vedere că în data de 12 decembrie 2020 a fost dat ordinul de începere a lucrărilor în 
cadrul proiectului “Modernizare, extindere, dotare şi amenajare curte interioară la Grădiniţa cu 
program prelungit “Ion Creangă”, proiect finanţat prin POR 2014-2020 şi că în corpul C2, în care îşi 
desfăşoară activitatea 4 grupe de copii, vor fi efectuate ample lucrări (recompartimentare spaţii, 
tencuieli şi zugrăveli interioare, înlocuire uşi, ferestre etc.), care vor afecta activitatea şi siguranţa 
copiilor în eventualitatea reluării cursurilor, la solicitarea constructorului, este necesară relocarea celor 
patru grupe pe perioada desfăşurării lucrărilor (conform proiectului, termenul de finalizare a lucrărilor 
este de 12 luni de la data începerii).

Au fost identificate spaţii corespunzătoare din toate punctele de vedere pentru mutarea a trei din 
cele patru grupe la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 5, din str. Libertăţii, nr. 1, structură a Grădiniţei cu 
Program Prelungit nr. 6, iar pentru cea de-a patra grupă, la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10, str. 
Libertăţii nr. 69, structură a Grădiniţei cu Program Prelungit “Ion Creangă”. În acest sens a fost informat 
Inspectoratul Şcolar Judeţean şi a fost solicitat avizul Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman.  

2. Legalitatea 

Proiectul de hotărâre propus spre dezbatere şi aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria 
este justificat şi susţinut din punct de vedere legal de:

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. “d” şi alin (7), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României



- adresa nr. 398 din 14.01.2021 a SC Metropolitan Activ Construct SRL, înregistrată la Primăria 
Municipiului Alexandria cu nr. 1023 din 14.01.2021; 

- Procesul verbal al şedinţei  Consiliului de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit “Ion 
Creangă” nr. 18 din 15.01.2021

Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, oportune şi necesare, s-a întocmit 
proiectul de Hotărâre privind aprobarea mutării temporare a activităţii didactice din sediul Grădiniţei 
cu Program Prelungit “Ion Creangă” , corp C2, din str. Ion Creangă, nr.31, la sediul Grădiniţei cu 
Program Normal nr. 5 din str. Libertăţii, nr. 1 din municipiul Alexandria şi sediul Grădiniţei cu Program 

Prelungit nr. 10 din str. Libertăţii, nr. 69, care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus 
dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 
DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR, 

HARITINA GAFENCU POSTUMIA CHESNOIU 

COMP. MONITORIZARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

MONICA DUMITRESCU


