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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la 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. 

 

 

Având în vedere: 

 Prevederile art.36, alin.2, lit.(d) din Legea 215/2001 administraţiei publice locale, 

republicatã “Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: d) atribuţii 

privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni” şi  prevederile art.36, alin.6, lit. 

(a),  pct.1 din Legea 215/2001 administraţiei publice locale, republicatã “ În exercitarea 

atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţelor 

sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

local privind 1. educaţia;” 

 

Urmare controlului igienico sanitar efectuat de Directia de Sanatate Publica Teleroman la 

Gradinita cu Program Normal nr.2 Alexandria,  a fost constatata lipsa de personal nedidactic care 

sa asigure zilnic curatenia si dezinfectia.  

La aceasta unitate de invatamant postul cu jumatete de norma pentru personalul 

nedidactic este blocat, iar singura solutie, care a putut fi aplicata de conducerea unitatii, a fost 

trimiterea a doua ingrijitoare de la Gradinita cu Program Prelungit nr.7, cate doua ore pe 

saptamana, pentru a realiza procesul de curatenie. 

In procesul verbal nr.1410 din 04.10.2018 intocmit de Directia de Sanatate Publica 

Teleroman este precizat  un termen de 30 de zile pentru remedierea situatiei, in caz contrar se vor 

aplica prevederile Hotararii nr.857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 

normele din domeniul sănătăţii publice. 

Prin adresa nr.1528/09.10.2018 Gradinita cu Program Prelungit nr.7 solicita mutarea 

grupei mixte de prescolari de la sediul Gradinitei cu Program Normal nr.2 la sediul Gradinitei cu 

Program Normal nr. 3, care dispune de o sala libera , ce indeplineste toate conditiile igienico 

sanitare si dispune de ingrijitor care asigura igiena zilnica. 

Avand in vedere cele prezentate anterior, este necesara mutarea desfãşurarii activitãţii 

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. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

următorul proiect de hotărâre: " Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea mutãrii desfãşurarii 

activitãţii didactice din sediul 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. 

 Direcţia Economicã, Direcţia Juridic Comercial şi Compartimentul monitorizare unitãţi 

de învãţãmânt vor  întocmi raportul de specialitate pe care îl vor susţine în faţa comisiilor de 

specialitate, spre avizare. 

 

 

P R I M A R 

VICTOR  DRĂGUŞIN 


