
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria pentru
funcționarea creșelor de pe raza municipiului Alexandria până la preluarea acestora de către 
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

Consiliul Local al municipiului Alexandria, întrunit în sedință extraordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 24262/13.10.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 24263/13.10.2021 al Direcției Economice și Direcției Juridic
Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria;
- referatul nr. 9622/13.10.2021 al  Serviciului public local Direcția de Asistență Socială; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
- H.C.L. nr. 221/29.09.2021 privind arondarea Creșei ”Peco” situată în str. Libertății, nr. 1, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița cu P.P. nr. 6 situată în str. 1907, nr. 45, mun. Alexandria, jud. 
Teleorman;
- H.C.L. nr. 222/29.09.2021 privind arondarea Creșei ”1 Mai” situată în str. Al. Ghica, nr. 148, 
mun. Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița cu P.P. nr. 4, având aceeași adresă;
- H.C.L. nr. 223/29.09.2021 privind arondarea Creșei ”Ion Creangă” situată în str. Ion Creangă, nr. 
31, mun. Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă”, având aceeași adresă;
- prevederile O.U.G. nr. 100/15.09.2021 pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și complările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. 2 lit. d și alin. 7 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al Romaniei;

În temeiul prevederilor art. 136 alin. 1, art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă efectuarea de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria pentru 
asigurarea plăților salariale personalului din cadrul creșelor de pe raza municipiului Alexandria, până la preluarea 
personalului de către Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

Art. 2. Se aprobă efectuarea de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria pentru 
asigurarea plății facturilor de utilități din cadrul creșelor de pe raza municipiului Alexandria, până la rezilierea 
contractelor.

Art. 3. Prin grija Secretarului General municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi înaintată 
Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria și Serviciului public local D.A.S. Alexandria,
pentru  cunoaștere și punere în aplicare. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ 
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

SILVIA COBÂRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
NR. 263 / 19 OCTOMBRIE 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
DIRECȚIA  ECONOMICĂ 
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 24263/13.10.2021

RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE

aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria pentru funcționarea creșelor de pe 
raza municipiului Alexandria până la preluarea acestora de către Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

Prin referatul de aprobare nr. 24262/13.10.2021, Primarul municipiului Alexandria luând în considerare 
referatul nr. 9622/13.10.2021 al Serviciului Public de interes local Direcția de Asistență Socială Alexandria,
propune un proiect de hotărâre cu privire privind aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al 
municipiului Alexandria pentru funcționarea creșelor de pe raza municipiului Alexandria până la preluarea 
acestora de către Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 100/15.09.2021 pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, Consiliul local al 
mun. Alexandria a aprobat în sedința din data de 29 septembrie 2021 arondarea celor trei creșe de pe raza 
municipiului Alexandria la gradinițele cu program prelungit din imediata apropiere, după cum urmează:

– Creșa ”Peco” situată în str. Libertății, nr. 1, mun. Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița cu P.P. nr. 6 
situată în str. 1907, nr. 45, mun. Alexandria, jud. Teleorman;

– Creșa ”1 Mai” situată în str. Al. Ghica, nr. 148, mun. Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița cu P.P. 
nr. 4, având aceeași adresă;

– Creșa ”Ion Creangă” situată în str. Ion Creangă, nr. 31, mun. Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița 
cu P.P. ”Ion Creangă”, având aceeași adresă.

În conformitate cu prevederile art. I din O.U.G. nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, creșele de stat vor 
fi arondate unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică, la solicitarea 
primarilor, prin decizie a inspectoratului școlar județean.

Susținerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată de prevederile următoarelor 
acte normative:

- O.U.G. nr. 100/15.09.2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și 
abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale;

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările și complările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art. 136, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus 
dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare 
Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație.

Direcția economică                                                 Direcția juridic comercial
Director executiv,                                                  Director executiv, 
Haritina Gafencu                                                         Postumia Chesnoiu



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR. 24262/13.10.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria 
pentru funcționarea creșelor de pe raza municipiului Alexandria până la preluarea acestora de către 

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

Prin referatul nr. 9622/13.10.2021 , Directorul executiv al Serviciului Public de inters local Direcția de 
Asistență Socială Alexandria, solicită aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului
Alexandria pentru funcționarea creșelor de pe raza municipiului Alexandria până la preluarea acestora de către 
Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 100/15.09.2021 pentru modificarea și completarea Legii educației 
naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, Consiliul local al mun. 
Alexandria a aprobat în sedința din data de 29 septembrie 2021 arondarea celor trei creșe de pe raza municipiului 
Alexandria la gradinițele cu program prelungit din imediata apropiere, după cum urmează:

– Creșa ”Peco” situată în str. Libertății, nr. 1, mun. Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița cu P.P. nr. 6 
situată în str. 1907, nr. 45, mun. Alexandria, jud. Teleorman;

– Creșa ”1 Mai” situată în str. Al. Ghica, nr. 148, mun. Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița cu P.P. 
nr. 4, având aceeași adresă;

– Creșa ”Ion Creangă” situată în str. Ion Creangă, nr. 31, mun. Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița 
cu P.P. ”Ion Creangă”, având aceeași adresă.

În conformitate cu prevederile art. I din O.U.G. nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, creșele de stat vor 
fi arondate unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică, la solicitarea 
primarilor, prin decizie a inspectoratului școlar județean.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al 
Romaniei, propun următorul proiect de hotărâre: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de cheltuieli din 
bugetul local al municipiului Alexandria pentru funcționarea creșelor de pe raza municipiului Alexandria până la 
preluarea acestora de către Inspectoratul Școlar Județean Teleorman”.

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei municipiului Alexandria vor
întocmi raportul comun de specialitate pe care îl va susține la comisiile de specialitate spre avizare.

După întocmirea raportului comun de specialitate și avizarea de către comisiile sus menționate, proiectul 
de hotărâre însoțit de referatul de aprobare, raportul comun de specialitate și avizul comisiilor respective va fi 
prezentat spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA SE APROBĂ
DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA PRIMAR,
NR. 9622/13.10.2021  VICTOR DRĂGUȘIN

R E F E R A T

Priveşte : aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria pentru 
funcționarea creșelor de pe raza municipiului Alexandria până la preluarea acestora de către Inspectoratul Școlar 
Județean Teleorman

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 100/15.09.2021 pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, Consiliul local al 
mun. Alexandria a aprobat în sedința din data de 29 septembrie 2021 arondarea celor trei creșe de pe raza 
municipiului Alexandria la gradinițele cu program prelungit din imediata apropiere, după cum urmează:

– Creșa ”Peco” situată în str. Libertății, nr. 1, mun. Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița cu P.P. nr. 6 
situată în str. 1907, nr. 45, mun. Alexandria, jud. Teleorman;

– Creșa ”1 Mai” situată în str. Al. Ghica, nr. 148, mun. Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița cu P.P. 
nr. 4, având aceeași adresă;

– Creșa ”Ion Creangă” situată în str. Ion Creangă, nr. 31, mun. Alexandria, jud. Teleorman la Grădinița 
cu P.P. ”Ion Creangă”, având aceeași adresă.

În conformitate cu prevederile art. I din O.U.G. nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale, creșele de stat vor 
fi arondate unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică, la solicitarea 
primarilor, prin decizie a inspectoratului școlar județean.

Astfel, propunem aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local al municipiului Alexandria pentru 
funcționarea creșelor de pe raza municipiului Alexandria până la preluarea acestora de către Inspectoratul Școlar 
Județean Teleorman și pentru asigurarea plății facturilor de utilități până la rezilierea contractelor.

Față de cele prezentate mai sus, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre care sa fie supus spre 
dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Director executiv,
Doina Nedea


