
JUDEŢUL TELEORMAN 

Municipiul Alexandria 

Nr.  26117 din 14.11.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea mutarii temporare a desfasurarii activitatii 

didactice a Gradinitei cu P. P nr.10 din sediul Gradinitei cu P. N. nr. 5 din str. Libertatii, nr. 1 din 

municipiul Alexandria la internatul Liceului Tehnologic „Nicolae Balcescu” din str.Libertatii, nr.69 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;” 

 

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei 

Publice si Fondurilor Europene nr.3406/2017, cu modificarile ulterioare, a fost admis la finantare 

obiectivul de investitii "Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu PP nr. 10 din Municipiul 

Alexandria". 

Astfel , avand in vedere lucrarile de reabilitare a Gradinitei cu PP nr. 10 si tinand cont de 

solicitarea unitatii de invatamant nr.2426/22.11.2017  pentru alocarea fondurilor necesare proiectarii si 

executiei lucrarii de  reabilitare de la parterul internatului Liceului Tehnologic „Nicolae Balcescu”, in 

vederea utilizarii acestuia pentru desfasurarea procesului instructiv –educativ, precum si de acordul 

parintilor prescolarilor , s-a aprobat amenajarea unui spatiu in cladirea internatului Liceului Tehnologic 

“Nicolae Balcescu” pentru desfasurarea in bune conditii a procesului instructiv-educativ. 

In acest sens, pentru anul 2018 s-a alocat suma de 482.430,00 lei pentru lansarea in executie a 

obiectivului. 

În urma verificãrilor efectuate in luna septembrie de Direcţia de Sãnãtate Publicã Teleorman la 

Gradinita cu Program Prelungit nr.10 s-a hotarat mutarea temporarã a desfãşurarii activitãţii didactice din 

sediul Grãdiniţei cu Program Prelungit nr.10 din strada Dunãrii, nr.131 la sediul Grãdiniţei cu Program 

Normal nr.5  din str. Libertãţii, nr.1 din Municipiul Alexandria prin HCL nr.270 din 28 septembrie 2018 . 

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 mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice 

a Gradinitei cu Program Prelungit nr.10 din sediul Gradinitei cu Program Normal nr. 5 din str. Libertatii, 

nr. 1 din municipiul Alexandria la internatul liceului Tehnologic „Nicolae Balcescu” din str.Libertatii, 

nr.69 din municipiul Alexandria”. 

Mutarea activitãţii didactice este temporarã, pânã la finalizarea lucrãrilor de reabilitare, extindere 

si dotare Gradinita cu PP nr. 10 din Municipiul Alexandria, unde gradiniţa îşi va desfãşura ulterior 

activitatea. 

 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. 

PRIMAR, 

V I C T O R   D R Ă G U Ş I N 


