
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 

Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023

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

-referatul de aprobare nr. 30008/06.12.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
-raportul de specialitate nr. 30009/06.12.2021 al Direcţiei Economice;
-avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman nr. 15237/17.12.2021
-prevederile art. 61, alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările 

şi completarile ulterioare; 
- prevederile art. 24 şi art. 17 din OMEC nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de 
preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în 
vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 - 2022;

- 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. 196, alin. (1), lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României
.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.-Se organizează reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 
Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  
hotărâre.

Art.2.-Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legaliţătii, Primarului municipiului 
Alexandria, Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman şi unităţilor de învăţământ enumerate în anexa
menţionată la art.1, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL

SILVIA COBÂRLIE ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 358 din 29.12.2021



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 30008/06.12.2021

REFERAT DE APROBARE

Privind: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învătământ preuniversitar din municipiul  Alexandria 
pentru anul şcolar 2022-2023

Prin adresa nr. 15237/17.12.2021, înregistrată la Primăria municipiului Alexandria cu nr.
33835/23.12.2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman transmite avizul conform pentru 
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru 
anul şcolar 2022-2023. Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învătământ din municipiul Alexandria 
pentru anul şcolar 2022-2023 este procesul de stabilire, prin act administrativ, a unităţilor de 
învăţământ autorizate/acreditate de stat şi particular, care vor funcţiona în anul şcolar următor pe raza 
municipiului Alexandria. 

Faţă de anul şcolar 2021-2022, reţeaua şcolară a municipiului Alexandria nu va avea modificări.
Reţeaua şcolară 2022-2023 va cuprinde aceleaşi unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, 

unităţile de învăţământ cu activităţi extraşcolare şi cluburi sportive şcolare a căror listă a fost transmisă 
de Inspectoratul Şcolar Judeţean Telorman prin adresa susmenţionată, precum şi aceeaşi unitate de 
învăţământ particular, Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila”.

Propunerea are la bază prevederile art 61, alin. (1), (2) si (5) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completarile ulterioare, care precizează:

“(1) Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv 
autorizate provizoriu.

(2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se 
organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor 
şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de 
către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu 
consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului.

(3) În cadrul reţelei şcolare se pot înfiinţa şi pot funcţiona, conform legii, grupe/clase în 
alternative educaţionale integrate în unităţi şcolare de stat sau particulare.”

Analizând prevederile legale de mai sus, consider că stabilirea  reţelei şcolare a unităţilor de  
învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023 este  legală, 
necesară şi oportună. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, propun elaborarea unui proiect de hotărâre de către Direcţia Economică, 
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţămânat preuniversitar din municipiul  Alexandria 
pentru anul şcolar 2022-2023, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus 
spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

P R I M A R,
VICTOR DRĂGUŞIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.30009 /06.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveşte organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 
Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023

Prin referatul de aprobare nr. 30008/06.12.2021, Primarul municipiului Alexandria propune întocmirea de 
către Direcţia Economică a unui proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din municipiul  Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023. 

Necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Prin adresa nr. 14732/19.11.2021, Inspectoratul Şcolar Judetean Teleorman ne solicită transmiterea 

proiectului de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de înăţământ din municipiul Alexandria, astfel 
încât aceasta să se încadreze în prevederile legale privind funcţionarea cu personalitate juridică a acestora, în 
vederea obţinerii avizului conform. 

Prin aceeaşi adresă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman ne comunică lista unităţilor de învăţământ 
pentru activităţi extraşcolare şi a cluburilor sportive şcolare precum şi lista unităţilor de învătământ preuniversitar 
particular şi solicită includerea acestora în reţeaua şcolară a municipiului Alexandria.

La nivelul municipiului Alexandria în prezent nu sunt estimate modificări ale efectivelor de elevi, sub 
limitele prevăzute de legislatia în vigoare, pentru functionarea unitătilor de învătământ cu personalitate juridică.

Faţă de anul şcolar 2021-2022, reţeaua şcolară a municipiului Alexandria nu va avea modificări.
Reţeaua şcolară 2022-2023 va cuprinde aceleaşi unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, 

unităţile de învăţământ cu activităţi extraşcolare şi cluburi sportive şcolare a căror listă a fost transmisă de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Telorman prin adresa susmenţionată, precum şi aceeaşi unitate de 
învăţământ particular, Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila”.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman transmite avizul conform nr.
pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul 
şcolar 2022-2023.

Legalitatea proiectului.
- avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman nr. 15237/17.12.2021
- Art 61, alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 

ulterioare prevede:
“(1) Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv autorizate 

provizoriu.
(2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de către 

autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special 
liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(4) Persoanele juridice şi fizice pot înfiinţa, conform legii, unităţi de educaţie timpurie şi de învăţământ 
primar, gimnazial, liceal şi postliceal.”

- Art. 24 din OME nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în 
unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de 
învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023: “Organizarea reţelei şcolare se realizează, în ordine, cu 
respectarea următoarelor etape: a) realizarea proiectului de reţea şcolară de către consiliul local/consiliul 
judeţean; b) transmiterea proiectului de reţea şcolară, însoţit de un raport argumentativ privind structura reţelei 
şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar următor, realizat de către consiliul local/consiliul judeţean, de către 
primar/preşedintele consiliului judeţean către inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu solicitarea 
de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale; c) transmiterea către autorităţile administraţiei publice 
locale (primarul şi consiliul local, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi consiliul judeţean) a listei unităţilor 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230532


de învăţământ pentru care se acordă aviz conform, precum şi a listei unităţilor de învăţământ pentru care nu se 
acordă aviz conform (însoţită de un raport care conţine motivele neacordării avizului conform şi propuneri privind 
organizarea acestora); d) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, a reţelei 
şcolare, pe baza avizului conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

- Art. 27 din OME nr. 5511/2021: “ În situaţia în care, după începerea cursurilor, efectivele de copii şi elevi 
ale unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru care s-a acordat avizul conform şi s-a emis hotărâre a 
consiliului local/consiliului judeţean/ordin al ministrului, după caz, scad sub limitele prevăzute la art. 19 alin. (1) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile de învăţământ 
respective îşi continuă activitatea, urmând a intra în proces de reorganizare începând cu anul şcolar următor.

Potrivit celor mentionate mai sus consideram că propunerea Primarului municipiului Alexandria cuprinsă în 
expunerea de motive, este legală, necesară şi oportună, drept pentru care s-a întocmit proiectul de hotărâre cu 
privire la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul 
şcolar 2022-2023, proiect de hotărâre care împreună cu intreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea şi 
aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV, COMPARTIMENT MONITORIZARE
HARITINA GAFENCU UNITĂŢI DE ÎNVĂTĂMÂNT

MONICA DUMITRESCU



JUDEŢUL TELEORMAN                                                                                              Anexa
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                 la HCL nr.
CONSILIUL LOCAL

A. Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul
şcolar 2022-2023

Nr. 
crt.

Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică (PJ) Denumirea unităţii de învăţământ arondată (AR)

1. Grădiniţa cu program prelungit nr. 4; Adresa:  Alexandria, Str. 
Alexandru Ghica, nr.148; Tel. 0247310042; Fax 0247310042; e-
mail:gradinita4alex@yahoo.com; Nivel: PRE

Grădiniţa cu program prelungit nr.8; Adresa:  
Alexandria, Str. Fabricii, nr.1; Tel. 0247311719; Fax 
0247311719; e-mail: gradinita4alex@yahoo.com -; 
Nivel PRE
Grădiniţa cu program normal nr. 11;  Adresa: 
Alexandria, Str. Constantin Brâncoveanu,  nr. 56;  Tel. ; 
Fax -; e-mail:-; Nivel PRE  

Creşa 1Mai ; Adresa:Alexandria, Str. Alexandru Ghica, 
nr.148; Tel. 0247310042; Fax 0247310042; e-
mail:gradinita4alex@yahoo.com; Niv. antepreşcolar

2. Gradiniţa cu program prelungit nr. 6; Adresa:  Alexandria, Str. 
1907, nr. 45; Tel. 0247312724; Fax 0247312724; e-mail: 
gradinita6alex@clicknet.ro; Nivel PRE

Grădiniţa cu program normal  nr. 5;  Adresa:  
Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 1 ; Tel.  0247315164; Fax 
-; e-mail:-; Nivel PRE

Creşa Peco Adresa:  Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 1; 
Tel.  0247315164; Fax -; e-mail:-; Nivel antepreşcolar

3. Gradiniţa cu program prelungit nr.7; Adresa:   Alexandria, Str. 
Al. Colfescu,  nr.79; Tel. 0247311623; Fax 0247311623; e-mail: 
gradinita_nr7_alexandria@yahoo.com; Nivel PRE

Gradinita  cu program normal nr.3; Adresa: Alexandria,     
Str. MihaitaFilipescu, nr. 15; Tel. 0247312247; Fax -; e-
mail:-; Nivel PRE

4. Gradiniţa cu program prelungit “Ion  Creangă”; Adresa:  
Alexandria, Str. Ion Creangă nr. 31; Tel. 0247311949  ; Fax 
0247311949; e-mail: gradinita.ioncreanga@yahoo.com; Nivel 
PRE

Grădiniţa   cu program prelungit nr. 10; Adresa:  
Alexandria, Str. Dunării, nr. 131; Tel. 0247311207; Fax 
0247311207; e-mail: 
gradinitazecealexandria@yahoo.com; Nivel PRE  
Creşa “Ion Creangă” Adresa:  Alexandria, Str. Ion 
Creangă nr. 31; Tel. 0247311949  ; Fax 0247311949; e-
mail: gradinita.ioncreanga@yahoo.com; Nivel 
Antepreşcolar

5. Şcoala  gimnazială „Mihai Viteazul”; Adresa: Alexandria, Str. 
Al. Colfescu, nr. 34; Tel. 0247312771  ; Fax 0247312771; e-
mail: scoala_mihai_viteazul@yahoo.com; Nivel PRI,GIM

-

6. Şcoala gimnazială „Ştefan cel Mare”; Adresa: Alexandria, Str. 
Carpaţi, nr. 15; Tel. 0247312249; Fax 0247312249; e-mail: 
sc.stefancelmare@gmail.com; Nivel PRI, GIM  

-

7. Şcoala gimnazială „Alexandru Colfescu”; Adresa:Alexandria, 
Str. Dunării, nr. 292; Tel. 024731719; Fax 0247317193; e-mail: 
alexandru_colfescu@yahoo.com; Nivel PRE, PRI, GIM  

-

8. Şcoala gimnazială ,, Mihai Eminescu”; Adresa:  Alexandria, Str. 
Libertăţii, nr 148; Tel. 0247317194  ; Fax 0247317194; e-mail:  
scoala.cinci@yahoo.com; Nivel  PRI, GIM  

-

9. Şcoala gimnazială nr. 7; Adresa: Alexandria, Str. 1907, nr. 60 
bis; Tel.  0247311856; Fax 0247311856; e-mail:  
scoala7_alexandria@yahoo.com; Nivel  PRI, GIM  

-

10. Liceul Teoretic “Alexandru Ghica”; Adresa:  Alexandria, Str. 
Viitorului, nr.78; Tel.  0247312925  ; Fax 0247317571; e-mail:  
aldghica_colegiulnational@yahoo.com; Nivel scolarizat:LIC 
TEO

-



B. Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ pentru activităţi extraşcolare şi a cluburilor sportive şcolare din 
municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2022-2023

11. Colegiul National „Al. I. Cuza”; Adresa:  Alexandria, Str. 
Carpaţi, nr. 27; Tel.  024731663; Fax 0247316762; e-mail:  
liccuzaalex@yahoo.com; Nivel  COL NAT   

-

12. Liceul Teoretic „C. Noica”; Adresa: Alexandria, Str. Dunării, nr. 
133; Tel.  0247316388  licnoicatr@yahoo.com; Fax 0247317714; 
e-mail:  licnoicatr@yahoo.com; Nivel   LIC TEO

-

13. Colegiul Naţional Pedagogic “Mircea Scarlat”; Adresa:  
Alexandria,  Str. Negru Vodă, nr. 99; Tel.  0247313437; Fax 
0247317573; e-mail:  mircea.scarlat@ yahoo.com; Nivel LIC 
VOC, LIC TEO

-

14. Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu”; Adresa:  Alexandria, Str. 
Libertăţii, nr. 69; Tel.  0247312758; Fax 0247312758; e-mail:  
alexandria_agricol@yahoo.com; Nivel   LIC TEH

-

15. Liceul Tehnologic nr. 1; Adresa:   Alexandria, Sos. Turnu
Măgurele, nr. 1-3; Tel.  0247312181  ; Fax 0247312989; e-mail:  
grup_rul@yahoo.com; Nivel  LIC TEH, LIC VOC, PROF  

-

16. Şcoala Postliceală Sanitară; Adresa: Alexandria, Str. Viitorului
nr. 78, Tel.  0247312245;Fax 0247312245; e-mail: 
scpostlicealăsanitară@yahoo.com; Nivel  POS

-

Nr. 
crt.

Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică (PJ) Denumirea unităţii de învăţământ arondată (AR)

1. Clubul Sportiv Şcolar, Mun. Alexandria, 
Adresa: Alexandria, Str. 1 Mai, nr.107, tel. 0247311947 

mail:cssalexandria_teleorman@yahoo.com; 
Nivel LIC,SP

Clubul Sportiv Şcolar, Mun. Roşiori de Vede
Adresa:mun. Roşiori de Vede, Str. Mihai Eminescu, nr. 

19; Tel.  0247462345; Fax 0247462345; e-mail:-;  
Nivel LIC,SP

Clubul Sportiv Scolar, Mun. Turnu Magurele
Adresa:mun. Turnu Magurele, Str. 1 Decembrie, nr. 2; 

Tel.  0247411644; Fax 0247411644; e-mail: 
css_turnu@yahoo.com;  Nivel LIC, SP

2. Palatul Copiilor, Adresa: Alexandria, Str. Av. Alexandru
Colfescu, nr. 18-20;

Tel. 0347401093; Fax. 0347401094;e-mail: 
pcalexandria@gmail.com;

Nivel LIC

Clubul Copiilor Roşiori de Vede, Adresa: Str. I.L. 
Caragiale, nr. 37; Tel. 0247461430; Fax 0247461430; e-

mail:clubcopiiro@yahoo.com; Nivel GIM

Clubul Copiilor Zimnicea, Adresa: Str.Primăverii, nr. 5, 
Tel.  0347712080; Fax 0347712080 ; e-mail: 

club_zimnicea@yahoo.com; Nivel GIM
Clubul Copiilor Turnu Măgurele, Adresa: Str. Şoseaua
Alexandriei, nr. 5; Tel.  0247416440; Fax 0247416440; 

e-mail: cctr.mag@gmail.com; Nivel GIM

mailto:pcalexandria@gmail.com


C. Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar  particular din municipiul Alexandria pentru
anul şcolar 2022-2023

PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,

SILVIA COBÂRLIE

Nr. 
crt.

Denumirea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică
(PJ)

Denumirea unităţii de învăţământ arondată (AR)

1.
Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”
Adresa: Alexandria, Str. 1Mai, nr. 107, bloc B6, Sc. A, parter, 
Ap. 3-5,7-40; Tel. 0347806934; Fax 0347806934; e-mail: 
a.caroldavila@yahoo.com; Nivel POS

-

mailto:a.caroldavila@yahoo.com

