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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotãrâre ce priveşte aprobarea mutãrii temporare a desfãşurãrii 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 şi la sediul din Municipiul Alexandria 

 

Prin expunerea de motive nr.20305/21.09.2018 Primarul municipiului Alexandria, propune 

elaborarea unui proiect de hotãrâre ce priveşte:  

 

1. Necesitatea şi oportunitatea 

În vederea aplicãrii mãsurilor de remediere a neconformitãţilor dispuse de Direcţia de 

Sãnãtate Publicã Teleorman la Grãdiniţa cu Program Prelungit nr.10 ca urmare a prezentãrii unui 

numãr mare de copii preşcolari cu manifestãri digestive la UPU-SJU Alexandria, diagnosticaţi cu  

gastroenterocolitã acutã, activitatea unitãţii preşcolare mai sus menţionate a fost suspendatã 

temporar pânã la remedierea deficienţelor. 

 Grãdiniţa cu Program Prelungit „Ion Creanga” având ca structurã Grãdiniţa cu Program 

Prelungit nr.10 transmite solicitarea de mutare a activitãţii didactice la Grãdiniţa cu Program 

Prelungit nr.6. 

Raportul întocmit de Direcţiei de Sãnãtate Publicã Teleorman cuprinde 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. 

 Urmare solicitãrii transmisã cãtre  Grãdiniţa cu Program Prelungit nr.6 , Consiliul de 

Administraţie a luat la cunoştinţã şi a aprobat mutarea desfãşurarii activitãţii didactice a 

Grãdiniţei cu Program Prelungit nr.10 la Grãdiniţa cu Program Normal nr.5. 

Grãdiniţa cu Program Prelungit nr.6, care are ca structurã Grãdiniţa cu Program Normal 

nr.5. 

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

caminului Liceului Tehnologic „Nicolae Bãlcescu”, unde Grãdiniţa cu Program Prelungit nr.10 

îşi va desfãşura ulterior activitatea. 

 

2. Legalitatea 

Proiectul de hotãrâre propus spre dezbatere şi aprobarea Consiliului Local al municipiului 

Alexandria este justificat si sustinut din punct de vedere legal de 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;” 

De asemenea,  adresa nr. 1246 din 18.09.2018 a Direcţiei de Sãnatate Publicã Teleorman, 

adresa nr.4103 din 17.09.2018 a Grãdiniţei cu Program Prelungit „Ion Creanga” şi adresa nr. 380 

din 17.09.2018 a Grãdiniţei cu Program Prelungit nr.6 

 

 

  Luând ȋn considerare că cele prezentate sunt legale, oportune şi necesare, s-a întocmit 

proiectul de hotărâre privind 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.1 din Municipiul Alexandria, care împreună cu 

întreaga documentaţie va fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria. 
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