
  
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr._____/___iunie 2018 
 
 
                                               EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
Priveste: schimbarea sediului cabinetului de medicina generala din incinta Liceului 

Tehnologic “Nicolae Balcescu” in incinta Colegiului National “Al.D.Ghica” 
 
In sedinta Consiliului Local al municipiului Alexandria din 28 februarie 2018 , prin Hotararea 

de Consiliu Local nr.47 a fost aprobata Lista de proiecte pe anul 2018 pe care le va elabora  SC  
Primalex Proiect Tel SRL Alexandria. 

Printre proiecte exista si amenajarea unui spatiu temporar pentru Gradinita cu program 
prelungit nr.10 in internatul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu unde functiona Cabinetul  
scolar de medicina generala. 

Analizand  nota de fundamentare a DAS Alexandria se impune schimbarea sediului al 
Cabinetului de medicina scolara din cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Balcescu” in incinta 
Colegiului National Al.Dimitrie Ghica, din str.Viitorului, nr.78 in acelasi spatiu cu Cabinetul 
stomatologic.  

        Avand in vedere cele precizate mai sus directorul executiv al Serviciului Public de Interes 
Local ‘‘Directia de Asistenta Sociala “ Alexandria, solicita schimbarea sediului cabinetului de medicina 
generala din incinta Liceului Tehnologic “Nicolae Balcescu” in incinta Colegiului National 
“Al.D.Ghica” . 

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile art. 
45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, propun elaborarea unui proiect de hotarare schimbarea sediului cabinetului de 
medicina generala din incinta Liceului Tehnologic “Nicolae Balcescu” in incinta Colegiului National 
“Al.D.Ghica”. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 
 

PRIMAR, 
VICTOR  DRAGUSIN 
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HOTĂRÂRE 
 
 

Priveste: schimbarea sediului cabinetului de medicina generala din incinta Liceului Tehnologic 
“Nicolae Balcescu” in incinta Colegiului National “Al.D.Ghica” 

 
Consiliul Local al Municipiului  Alexandria , judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:  
-  expunerea de motive nr. 13891/26.06.2018 a Primarului municipiului Alexandria;  
-  raportul de specialitate comun nr.13892/26.06.2018, întocmit de Directia Economica si Directia Juridic 

Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 
-  referatul nr.7418/26.06.2018 al Serviciului Public Local Directia de Asistenta Sociala; 
-  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;  
-  prevederile art. 36, alin. (1), alin.(2), lit. “c”, art.121, alin.(1) si ale art.122  din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) si (3) si ale art.115, alin.(1), lit.„b”din Legea 215/2001 a administratiei 

publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.I. Se aproba schimbarea sediului cabinetului de medicina generala din incinta Liceului Tehnologic “Nicolae 
Balcescu” in incinta Colegiului National “ Al.D.Ghica”. 

Art.II. Elementele de identificare  sunt cele prevazute in anexa  care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.III. . Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Serviciului Public de Interes Local 
‘‘Directia de Asistenta Sociala “ Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                                           CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER ,                                                                                        SECRETAR , 
            Gica Anghel                                                                                    Jr. Iulian Purcaru 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEXANDRIA  
Nr. _______ din 27.06.2018 



CONSILIUL LOCAL AL MUN.ALEXANDRIA                                               Vizat, 
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA                                                           Primar 
ALEXANDRIA                                                                                               Victor Dragusin 
NR. ____/___iunie  2018 
 
 

 
 
 
 

R E F E R A T 
 
 
 
 
 
 

Avand in vedere HCL 47/28.02.2018 privind aprobarea listei de lucrari de 
proiectare care urmeaza a fi elaborate de SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria in anul 
2018, referitoare printre altele si la amenajarea unui spatiu temporar pentru Gradinita cu 
program prelungit nr.10 in internatul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu unde 
functiona Cabinetul  scolar de medicina generala, propunem schimbarea sediului 
Cabinetului de medicina generala din cadrul Liceului Tehnologic”Nicolae Balcescu” in 
incinta Colegiului National” Al.Dimitrie Ghica”, din str.Viitorului, nr.78 in acelasi spatiu 
cu Cabinetul stomatologic. 

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să aprobaţi iniţierea prezentului proiect de 
hotărâre de schimbarea sediului administrativ al Cabinetului de medicina generala din cadrul 
Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu în forma prezentată. 

 

  

 

 

 

 

Director executiv, 

DOINA  NEDEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr._____/___ iunie  2018 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 la Proiectul de hotarare privind schimbarea sediului Cabinetului de medicina generala  
din incinta Liceului Tehnologic ”Nicolae Balcescu”in incinta Colegiului National “Al.D.Ghica”  

Prin expunerea de motive nr.___/__.06.2018 , Primarul municipiului Alexandria supune 
dezbaterii si aprobarii Consiliului Local un proiect de hotarare privind schimbarea sediului 
Cabinetului de medicina scolara  din incinta Liceului Tehnologic” Nicolae Balcescu” in incinta 
Colegiului National “Al.D.Ghica” 

1.  NECESITATEA SI  OPORTUNITATEA PROIECTULUI  

Proiectul de hotarare supus dezbaterii are ca scop aprobarea schimbarii sediului 

Cabinetului de medicina scolara din incinta Liceului Tehnologic”Nicolae Balcescu” in incinta 

Colegiului National “Al.D.Ghica”. 

Necesitatea aprobarii prezentului proiect  rezida din obligatia respectarii normelor legale 

aprobate prin acte normative. 

Oportunitatea proiectului este evidenta avand in vedere necesitatea reabilitarii cladirii in 

care functioneaza Gradinita cu program prelungit. Nr.10 si amenajarea spatiului temporar de 

desfasurare a activitatii acesteia in internatul  Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu  

 2.LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentata pe 

prevederile urmatoarelor acte normative: 

- HCL 47/28.02.2018 privind aprobarea listei de lucrari de proiectare care urmeaza a fi 

elaborate de SC Primalex Proiect Tel SRL Alexandria in anul 2018 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. “a”, alin. (3), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere cele expuse , in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001       Legea 
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, s-a intocmit prezentul raport de 
specialitate cu privire la schimbarea sediului  Cabinetului de medicina scolara din cadrul Liceului 
Tehnologic “Nicolae Balcescu” in incinta Colegiului National”Al.D.Ghica”.  

 
 
        Directia Economica ,                                                    Directia Juridic Comercial,                                                         
          Director executiv,                                                              Director executiv, 
          Haritina Gafencu                                                             Postumia  Chesnoiu      
 
 
 
 


