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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

Privind : preluarea unui imobil aparţinând domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria situat în str. Viitorului Cvartal CV 71 de la Liceul Tehnologic Nicolae 
Bălcescu şi darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială  

 
 
Începând cu anul 2010, în municipiul Alexandria a fost începută acţiunea de înfiinţare a cabinetelor 

dentare şcolare unde copii şi elevii din municipiul Alexandria îşi pot rezolva gratuit problemele dentare. 
În conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 6555/20.12.2012 emis de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului şi nr. 1294/18.12.2017 emis de Ministerul Sănătăţii privind modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 
5298/1668 din 7/9 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a 
preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind 
acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos şi având în vedere 
numărul copiilor/elevilor care sunt arondaţi celor două cabinete medicale stomatologice existente a fost 
necesară extinderea activităţii de asistenţă medicală dentară cât şi a înfiinţării şi implementării activităţii de 
profilaxie dentară. 

Pentru a preîntâmpina apariţia problemelor dentare în rândul copiilor şi elevilor, municipalitatea a 
luat decizia înfiinţării unui centru de asistenţă medicală dentară cât şi de profilaxie oro-dentară în cadrul 
căruia toţi copiii/elevii care se vor prezenta să poată beneficia atât de servicii de specialitate medicină 
dentară, cât şi de profilaxie. 
 Prin H.C.L. al Municipiului Alexandria nr. 204/25.06.2015, a fost schimbată destinaţia unui imobil ce 
aparţine domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, din imobil cu destinaţia Centrală 
Termică în ,,Centru Medical de Profilaxie Oro - dentară”, situat în strada Viitorului (zona bloc I2 -  I3), în 
municipiul Alexandria.  

Obiectivul principal al acestui proiect a fost amenajarea unui spaţiu în care copiilor şi elevilor înscrişi 
în unităţile de învăţământ de stat pe raza Municipiului Alexandria, să le poată fi asigurată asistenţă medicală 
stomatologică, să le poată fi evaluate şi tratate problemele medicale stomatologice şi totodată să fie învăţaţi 
despre regulile de educaţie şi profilaxie dentară. 

Înfiinţarea ,,Centrului medical de Profilaxie Oro - dentară” s-a realizat în conformitate cu prevederile 
art. 3, respectiv art. 33 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, ,,proteţtia sănătaţii publice constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei 

publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice”, iar ,,asistenţa medicală 

preventivă din colectivităţile de copii preşcolari, şcolari şi studenţi prin cabinetele medicale organizate, 

conform legii, în unităţile de învăţământ preşcolar, şcolar sau universitar, publice sau private, sau prin 

cabinetele individuale ale medicilor de familie, după caz.” 
Deasemenea, conform Ordinului nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea 

starii de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă 
sănătos, ,,statul asigură asistenţa medicală şi măsurile de ocrotire a sănătăţii pentru toţi copiii, cu accent pe 

dezvoltarea măsurilor primare de ocrotire a sănătăţii”. 
Potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 820/2009, finanţarea asistenţei medicale şi de medicină 

dentară acordată prin unităţile de învăţământ se efectuează astfel : de la bugetul de stat pentru cheltuielile de 
personal aferente plăţii salariilor medicilor, medicilor dentişti şi asistenţilor medicali şi cheltuielile pentru 



asigurarea baremului de dotare a cabinetelor conform Ordinului nr. 653/2001, respectiv cheltuielile cu bunuri 
şi servicii se vor asigura de către unităţile de învăţământ în cadrul cărora îşi desfaşoară activitatea. 

Având în vedere cele prezentate necesitatea funcţionării în cadrul unităţilor de învăţământ de stat a 
cabinetelor medicale de medicină dentară pentru asigurarea serviciilor de medicină dentară pentru toţi copiii 
şi elevii înscrişi în unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Alexandria este o obligaţie a autorităţii 
locale. 

Ulterior celor menţionate, a fost aprobată H.C.L. nr. 171/28 iunie 2017 privind schimbarea denumirii 
obiectivului de investiţii ,,Centrul medical de Profilaxie Oro - dentară” în ,,Cabinet de medicină şcolară 
stomatologică” şi darea în administrare către Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Municipiul Alexandria. 

Potrivit celor de mai sus, darea în administrare a Cabinetului de medicină şcolară stomatologică şi a 
bunurilor din dotare din cadrul Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu către Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială, este necesară, legală şi oportună.  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Alexandria funcţionează ca instituţie publică 
de specialitate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, cu personalitate juridică, în 
conformitate cu Legea nr. 292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi art. 2 din Hotărârea nr. 
90 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului 
public de asistenta socială, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Ca urmare a celor expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 
iniţierea unui proiect de hotărâre de către Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat, Direcţia 
Economică, Serviciul Juridic Comercial în vederea preluării unui imobil aparţinând domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria situat în str. Viitorului Cvartal CV 71 de la Liceul Tehnologic 
Nicolae Bălcescu şi darea în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială, municipiul 
Alexandria. 
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