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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Priveste: aprobarea mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice din sediul 

Gradinitei cu Program Prelungit nr.10 din str. Dunarii nr.131 la sediul Gradinitei cu Program 

Normal nr. 5 din str. Libertatii, nr. 1 si 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;” 

 

 

Instituţia noastrã doreşte 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 ca urmare a Raportului întocmit 

de Direcţia de Sãnãtate Publicã Teleorman. 

Urmare a prezentãrii unui numãr mare de copii preşcolari cu manifestãri digestive la 

UPU-SJU Alexandria, internaţi în secţia de pediatrie cu diagnosticul de gastroenterocolitã acutã, 

o echipã a Direcţiei de Sãnãtate Publicã Teleorman s-a deplasat la sediul Grãdiniţei cu Program 

Prelungit nr.10 unde a facut o serie de constatãri cu privire la structura funcţionalã şi la blocul 

alimentar şi a prelevat probe alimentare, C.I.S-uri, AMF-uri, E.N.F-uri precum şi apã-bloc 

alimentar. 

În urma  verificãrilor s-au impus masuri urgente precum şi suspendarea temporarã a 

activitãţii unitãţii preşcolare pânã la remedierea deficienţelor. 

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 temporare 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.1din 

Municipiul Alexandria”. 

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

caminului Liceului Tehnologic „Nicolae Bãlcescu”, 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 


