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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind schimbarea destinatiei a unui imobil, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, nr. 79  

 

Prin expunerea de motive nr. 3.578/15.02.2019, primarul municipiului Alexandria, domnul 

Victor Dragusin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre, cu privire la schimbarea destinatiei a 

unui imobil, apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 

Ion Creanga, nr. 79. 

 

1.   NECESITATEA: 

 

Prin solicitarea Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman, nr. 15.537/20.11.2018, 

inregistrata la Primaria Municipiului Alexandria, cu nr. 26.696/20.11.2018, acesta ne propune 

infiintarea in parteneriat a unui Centru de Prevenire a Criminalitatii in municipiul Alexandria, iar in 

acest sens ne solicita sa-i sprijinim cu identificarea si amenajarea unui spatiu adecvat in care sa 

functioneze Centrul de Prevenire a Criminalitatii.  

Astfel, s-a identificat imobilul (teren si constructii) in care a functionat Gradinita cu Program 

Normal Nr. 2 (arondata unitatii de invatamant cu personalitate juridica – Gradinita cu Program 

Prelungit Nr. 7), care si-a mutat desfasurarea activitatii didactice din sediul sau, respectiv strada Ion 

Creanga, nr. 79, la sediul Gradinitei cu Program Normal Nr. 3 din strada Mihaita Filipescu, nr. 15 din 

municipiul Alexandria, ca urmare a aprobarii H.C.L. nr. 314/25.10.2018.   

Avand in vedere cele mentionate mai sus, adresa Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 7 

Alexandria, nr. 37/23.01.2019, procesul-verbal nr. 35/22.01.2019, cu privire la acordul favorabil al 

consiliului de administratie al Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 7 Alexandria si memoriul 



justificativ al Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 7 Alexandria, nr. 36/22.01.2019, 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.”     

Bunul mentionat mai sus, ale carui elemente de identificare sunt precizate in anexa nr. 1 

(Lista), care face parte integranta din prezenta hotarare, propus sa i se schimbe destinatia, in vederea 

infiintarii in parteneriat cu Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman, a unui Centru de Prevenire a 

Criminalitatii in municipiul Alexandria, apartine domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, conform prevederilor H.G.R. nr. 1.358/2001, privind atestarea inventarului bunurilor care 

apartin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria. 

 

2.   OPORTUNITATEA: 

 

Proiectul de hotărâre, cu privire la schimbarea destinatiei a unui imobil, apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, nr. 79, 

genereaza urmatoarele beneficii: 

 obtinerea avizului conform al ministrului educatiei nationale; 

 solutionarea solicitarii Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman, nr. 

15.537/20.11.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Alexandria, cu nr. 

26.696/20.11.2018; 

 realizarea unui Centru de Prevenire a Criminalitatii in municipiul Alexandria.  

 

  LEGALITATEA: 

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susținut din punct de vedere legal de 

următoarele prevederi de acte normative: 



- prevederile H.C.L. nr. 134/27.04.2018, privind aprobarea organizarii scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019; 

- prevederile H.C.L. nr. 314/25.10.2018, privind aprobarea mutarii desfasurarii activitatii 

didactice din sediul Gradinitei cu Program Normal Nr. 2 din str. Ion Creanga, nr. 79 la sediul 

Gradinitei cu Program Normal nr. 3 din str. Mihaita Filipescu, nr. 15 din municipiul 

Alexandria; 

- prevederile  art. 112, alin. (2), alin. (6) si alin. (6
1
) din Legea nr. 1 / 05.01.2011 – a educatiei 

nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 4, lit. “d” din Ordinul 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; 

- prevederile H.G.R. nr.1358/2001, privind atestarea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 45, alin. (1), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. 

“b”, art. 119, art. 120 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

          

Propunerea privind schimbarea destinatiei a unui imobil, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, nr. 79, consideram ca este legala, 

necesara si oportuna, drept pentru care s-a intocmit prezentul proiect de hotarare. 

 

 Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

                Directia Patrimoniu,                                                                         Directia Economica,                                                                     
                  Director executiv,                           Director executiv, 
                   Dumitru OPREA                                                                             Haritina GAFENCU                                                                                                                                                                                          
          

Directia Juridic Comercial, 
Director executiv, 

Postumia CHESNOIU 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


