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Nr.  28322 din  06.12.2018   

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveşte:  schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale nr.5 Alexandria in Scoala Gimnaziala 

“Mihai Eminescu” Alexandria 

 

Având în vedere: 

 

 Prevederile Ordinului  nr.564 / 31.11.2008 pentru aprobarea regulamentului de functionare a 

comisiei de atribuire de denumiri judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 

 Prevederile art.2 si art.3 din Ordonanta nr.63/2002 privind atribuirea  sau schimbarea de 

denimiri; 

 Adresa nr. 790/23.03.2018 a Scolii Gimnaziale nr.5 Alexandria,  prin care se solicita aprobarea 

schimbarii denumirii  din Scoala Gimnaziala nr.5 Alexandria in Scoala Gimnaziala „Mihai 

Eminescu” Alexandria. 

 Adresa nr.6849 din 30.03.2018 a Consiliului local al municipiului Alexandria prin care a 

unitatea de invatamant  fost  instiinta cu privire la aprobarea solicitarii; 

 Raportul specialitate nr.28286/06.12.2018 al Comisiei pentrru  Activitati Culturale, Sport, 

Turism - Consiliului local al municipiului Alexandria 

Scoala Gimnaziala nr.5 Alexandria solicita prin adresa nr. 790/23.03.2018 schimbarea 

denumirii unitatii de invatamant din Scoala Gimnaziala nr.5 Alexandria in Scoala Gimnaziala „Mihai 

Eminescu” Alexandria, in contextul actual al invatamantului romanesc, marcat de schimbarile inerente 

ale unei contemporaneitati ce aspira la globalizare printr-o sincronizare obligatorie cu sistememele de 

invatamant occidentale performante, impunandu-se ca titlul de Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” 

Alexandria sa fie reconfirmat pentru a valida institutia ca unitate scolara de referinta a judetului 

Teleorman. 

Aceasta solicitare a fost aprobata in Consiliul Profesoral in data de 25.01.2018 si in Consiliul de 

administratie al scolii in data de 01.02.2018. 

Conform prevederilor art.2 lit.d  si art.3 alin.1 din Ordonanta nr.63/2002 privind atribuirea  sau 

schimbarea de denimiri, schimbrea denumirii institutiei de interes local se face prin hotarare a 

consiliului local, cu avizul Comisiei judetene de atribuire de denumiri din cadrul Intitutiei Prefectului – 

Judetul Teleorman.  

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

modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea unui proiect de hotărâre, de către Direcţia 

Economică, cu privire schimbarea denumirii Scolii Gimnaziale nr.5 Alexandria in Scoala Gimnaziala 

“Mihai Eminescu” Alexandria, 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 

 


