
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
Pentru modificarea anexei la HCL nr. 6/29.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022

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

-referatul de aprobare nr. 22286/21.09.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
-raportul de specialitate nr. 22287/21.09.2021 al Direcţiei Economice;
-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 100 din 10 septembrie 2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
-adresa cu nr. 11464/20.09.2021 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, înregistrată la 

Primăria Municipiului Alexandria cu nr. 22135/20.09.2021, privind arondarea creşelor de stat, unităţilor 
de învăţământ preşcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2021-2022;

-prevederile art. 61, alin. (1), (2) 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;

- prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

-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 modifică anexa la HCL nr. 6/29.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022 la punctele 1,2 şi 4
şi va avea următorul cuprins: 

A. Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria pentru anul şcolar
2021-2022

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



Art.2. – Celelalte prevederi ale HCL nr. 6/29.01.2021 rămân neschimbate
Art.3.– 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 la art.1, 
pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL

IOANA PANAGOREŢ ALEXANDRU RĂZVAN CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 224 din 29.09.2021

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

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



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 22286/21.09.2021

REFERAT DE APROBARE

Pentru modificarea anexei la HCL nr. 6/29.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022

Prin adresa cu nr. 11464/20.09.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Alexandria cu nr. 
22135/20.09.2021, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman solicită propuneri privind arondarea 
creşelor de stat, unităţilor de învăţământ preşcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică, 
pentru anul şcolar 2021-2022, având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 100 din 10 septembrie 2021, 
pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 

Având în vedere modificările şi completările aduse Legii nr. 1/2011 prin acest act normativ, 
respectiv introducerea la articolul 27 după alineatul (1) a alineatelor: (1¹) “Creşele fac parte din 
sistemul naţional de învăţământ preuniversitar şi oferă copiilor antepreşcolari cu vârste cuprinse între 
11 luni şi 3 ani servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere”; (1²)“Începând cu anul şcolar 
2021-2022, creşele de stat sunt arondate, la solicitarea primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităţilor 
deliberative, prin decizie a Inspectoratelor Şcolar Judeţene, unităţilor de învăţământ preşcolar cu 
program prelungit, cu personalitate juridică”, propun începând cu anul şcolar 2021-2022 arondarea 
creşelor din municipiul Alexandria după cum urmează: Creşa 1 Mai la Grădiniţa cu Program prelungit 
nr. 4, Creşa Peco la Grădiniţa cu program prelungit nr. 6 şi Creşa “Ion Creangă” la Grădiniţa cu 
program prelungit “Ion Creangă”. 

La Art. VI din OUG 100/10 septembrie 2021 este prevăzut că “la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi conducerile 
unităţilor de învăţământ preşcolar desemnate de acestea vor lua toate măsurile necesare pentru 
reorganizarea reţelei şcolare, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, până la data de 1 
octombrie 2021“.

În acest context se impune întocmirea unui proiect de hotărâre privind modificarea anexei la 
HCL nr. 6/29.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, propun următorul proiect de hotărâre: modificarea anexei la HCL nr. 
6/29.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022.

Proiectul de hotărâre însoţit de întreaga documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăguşin



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 22287/21.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru modificarea anexei la HCL nr. 6/29.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022

Prin referatul de aprobare nr. 22286/21.09.2021, Primarul municipiului Alexandria propune întocmirea de către 
Direcţia Economică a unui proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 6/29.01.2021 privind 
organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 
2021-2022.

Necesitatea şi oportunitatea proiectului.
Prin adresa cu nr. 11464/20.09.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Alexandria cu nr. 22135/20.09.2021, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman solicită propuneri privind arondarea creşelor de stat, unităţilor de 
învăţământ preşcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică, pentru anul şcolar 2021-2022, având în vedere 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 100 din 10 septembrie 2021, pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei Naţionale 
nr. 1/2011. 

Având în vedere modificările şi completările aduse Legii nr. 1/2011 prin acest act normativ, respectiv 
introducerea la articolul 27 după alineatul (1) a alineatelor: (1¹) “Creşele fac parte din sistemul naţional de învăţământ 
preuniversitar şi oferă copiilor antepreşcolari cu vârste cuprinse între 11 luni şi 3 ani servicii integrate de educaţie, 
îngrijire şi supraveghere”; (1²)“Începând cu anul şcolar 2021-2022, creşele de stat sunt arondate, la solicitarea 
primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităţilor deliberative, prin decizie a Inspectoratelor Şcolar judeţene, unităţilor de
învăţământ preşcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică”, propun începând cu anul şcolar 2021-2022 
arondarea creşelor din municipiul Alexandria după cum urmează: Creşa 1 Mai la Grădiniţa cu Program prelungit nr. 
4, Creşa Peco la Grădiniţa cu program prelungit nr. 6 şi Creşa “Ion Creangă” la Grădiniţa cu program prelungit “Ion 
Creangă”. 

La Art. VI din OUG 100/10 septembrie 2021 este prevăzut că “la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de 
învăţământ preşcolar desemnate de acestea vor lua toate măsurile necesare pentru reorganizarea reţelei şcolare, cu 
sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, până la data de 1 octombrie 2021“.

Legalitatea proiectului.
- OUG nr. 100/10 septembrie 2021, pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
- art. 61, alin. (1), (2) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completarile ulterioare; 

-prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Faţă de cele prezentate, considerăm că propunerea primarului privind proiectul de hotărâre cu privire la 
modificarea anexei la HCL nr. 6/29.01.2021 - punctele 1, 2 şi 4 - privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul şcolar 2021-2022 poate fi supusă dezbaterii şi 
aprobării Consiliului Local.

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


