
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

Priveste: aprobarea mutarii temporare a desfasurarii activitatii didactice a Gradinitei cu P. P nr.10 din 

sediul Gradinitei cu P. N. nr. 5 din str. Libertatii, nr. 1 din municipiul Alexandria la internatul Liceului 

Tehnologic „Nicolae Balcescu” din str.Libertatii, nr.69 din municipiul Alexandria. 

  

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere : 

- expunerea de motive nr.26117 din  14.11.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr.26118 din 14.11.2018 al Directiei Economice, Direcţiei Juridic Comercial si al 

Compartimentului  monitorizare unitãţi de învãţãmânt; 

- HCL nr.198 din 30 iulie 2018 Rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2018; 

- HCL nr.222 din 30 iulie 2018 privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate pentru 

obiectivul de investiţii ,,Amenajare spatiu temporar pentru Gradinita cu Program Prelungit nr. 10 in 

internatul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu” in Municipiul Alexandria; 

-  adresa nr.2426/22.11.2017  a Gradinitei cu Program Prelungit „Ion Creanga” 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

- prevederile art. 36, alin (2), lit. „b”, alin (6) lit. „a” pct.1  din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si ale art. 115, alin. (1), lit „b” din Legea nr. 215 din 

23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

Art.1- Se aproba mutarea temporara a desfasurarii activitatii didactice a Gradinitei cu Program Prelungit 

nr.10 din sediul Gradinitei cu Program Normal nr. 5 din str. Libertatii, nr. 1 din municipiul Alexandria la 

internatul liceului Tehnologic „Nicolae Balcescu” din str.Libertatii, nr.69 din municipiul Alexandria. 

Art.2 –Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea de Consiliu Local nr. 270 din 

128.09.2018. 

Art.3.- Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 

Economice, Directiei Juridic Comercial,  Gradinitei cu Program Prelungit nr.10, Gradinitei cu Program Normal 

nr. 5, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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