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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la 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. 

 

Prin expunerea de motive nr.26117 din 14.11.2018 Primarul municipiului Alexandria, propune 

elaborarea unui proiect de hotãrâre ce priveşte:  

 

1. Necesitatea şi oportunitatea 

Avand in vedere faptul ca Gradinita cu Program Prelungit nr.10 este inclusa pe lista obiectivelor 

de investitii care beneficiaza de finantare in cadrul Programului national de dezvoltare locala 2017-2020 

cu proiectul „Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program Prelungit nr.10” cu valoare alocata din 

bugetul de stat de 5.568.700,00 lei, a fost necesara identificarea unui spatiu unde gradinita sa isi 

desfasoare activitatea pe perioada executiei lucrarilor. 

Astfel, in urma intalnirilor organizate de institutia noastra cu parintii prescolarilor si cadrele 

didactice de la Gradinita cu Program Prelungit nr.10, a fost identificat internatul Liceului Tehnologic 

„Nicolae Balcescu” ca fiind spatiu adecvat pentru desfasurarea in conditii normale a procesului intructiv-

educativ. 

Avand in vedere lucrarile de reabilitare a Gradinitei cu PP nr. 10 si tinand cont de adresa unitatii 

de invatamant nr.2426/22.11.2017  ce are ca obiect solicitarea alocarii fondurilor necesare proiectarii si 

executiei lucrarii de  reabilitare de la parterul internatului Liceului Tehnologic „Nicolae Balcescu” in 

vederea utilizarii acestuia pentru desfasurarea procesului instructiv –educativ, precum si de acordul 

parintilor prescolarilor , s-a aprobat amenajarea unui spatiu in cladirea internatului Liceului Tehnologic 

“Nicolae Balcescu” pentru desfasurarea in bune conditii a procesului instructiv-educativ. 

Astfel, pentru anul 2018 s-a alocat suma de 482.430,00 lei pentru lansarea in executie a 

obiectivului. 

În urma verificãrilor efectuate in luna septembrie de Direcţia de Sãnãtate Publicã Teleorman la 

Gradinita cu Program Prelungit nr.10 s-a hotarat 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 prin HCL nr.270 din 28 septembrie 2018 . 

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

si dotare Gradinita cu PP nr. 10 din Municipiul Alexandria, unde gradiniţa 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. 2426 din 22.11.2018 a a Grãdiniţei cu Program Prelungit „Ion Creanga”, 

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

2018 si 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. 

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

proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea mutarii temporare 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 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ                                                      DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 

    DIRECTOR EXECUTIV,                                                                               DIRECTOR, 

      HARITINA GAFENCU               POSTUMIA CHESNOIU 

    

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

COMP. MONITORIZARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT 

RALUCA MILAC 

 

 


