HOTĂRÂRE NR. 997/16.04.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 3442/16.04.2018, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea
școlară/plan școlarizare, privind emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare în anul
școlar 2018-2019 pentru unitățile de învățământ de pe raza comunelor Dobrotești și Orbeasca;
- prevederile art. 61 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile O.M.E.N. nr. 5472/2017 privind aprobarea metodologiei pentru fundamentarea cifrei de
școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi
școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea
organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, rețeaua școlară
a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile
administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare;
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Nu aprobă emiterea avizului conform pentru organizarea rețelei școlare în anul școlar 20182019 pentru UAT Dobrotești și UAT Orbeasca, conform referatului compartimentului rețea
școlară/plan școlarizare.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 998/16.04.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 3292/11.04.2018, întocmit de inspector școlar dezvoltarea resurselor umane, prof.
Davidescu Tatiana, privind amânarea susținerii inspecției speciale pentru gradul al II-lea și a testului
din metodica specialității și/sau proba orală de examen în sesiunea 2020 pentru doamna Enache
Mihaela, profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Buzescu, care este în concediu de
creștere și îngrijire copil;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul
preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă amânarea susținerii inspecției speciale pentru gradul al II-lea și a testului din metodica
specialității și/sau proba orală de examen în sesiunea 2020 pentru doamna Enache Mihaela, profesor
pentru învățământul primar la Școala Gimnazială Buzescu.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 999/16.03.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 3472/16.04.2018, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru
Atestat de competențe profesionale pe numele Nicolae E. Alexandru Valentin. În referat se
menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de
studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Atestat de competențe profesionale pe numele Nicolae
E. Alexandru Valentin, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 1000/16.04.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 3436/16.04.2018, întocmit de inspector școlar rețea școlară/plan școlarizare, prof.
Marioara Adrian și semnat de președintele Comisiei de înscriere în învățământul primar, prin care se
supune spre analiză suplimentarea cu o clasă - program tradițional, la Școala Gimnazială nr. 4 Turnu
Măgurele, pentru 17 copii din circumscripție, pentru anul școlar 2018-2019, în mod excepțional și în
interesul educațional al elevilor;
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 2 alin (3) art. 20 alin (2) și art. 28 alin (5) din Metodologia de înscriere a copiilor în
învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019, anexa nr. 2 la OMEN nr. 3242/23.02.2018.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Nu aprobă suplimentarea cu o clasă - program tradițional, la Școala Gimnazială nr. 4 Turnu
Măgurele, pentru 17 copii din circumscripție, pentru anul școlar 2018-2019.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 1001/18.04.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 3529/18.04.2018, întocmit de inspector școlar pentru managementul resurselor
umane, prof. Alexandra Negrea, privind soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în
consiliul de administrație al inspectoratului școlar, pentru etapa de Pretransfer consimțit între
unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, prin care se
propune spre analiză, în vederea soluționării, contestația doamnei Aguciu Mariana Monica,
profesor învățământ preșcolar, titular la Școala Gimnazială nr. 84, București, sector 3;
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului de
administrație al inspectoratului școlar din anexa 1 la Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a inspectoratelor școlare;
- prevederile Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017,
modificat prin O.M.E.N. nr. 3017/2018 și ale Calendarului mișcării personalului didactic, anexă
la O.M.E.N. nr. 3017/2018;
- prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Admite contestația doamnei Aguciu Mariana Monica, profesor învățământ preșcolar,
titular la Școala Gimnazială nr. 84, București, sector 3.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 1002/18.04.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 3553/18.04.2018, întocmit de inspector școlar rețea școlară/plan școlarizare, prof.
Marioara Adrian și semnat de președintele Comisiei de înscriere în învățământul primar, prin care se
supune spre analiză și aprobare suplimentarea numărului de clase/locuri la clasa pregătitoare, pentru
anul școlar 2018-2019, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor, în etapa a doua, după
cum urmează:
1. Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria, suplimentare cu 3 locuri pentru 3 copii din circumscripție, de la
50 la 53, pentru 2 clase;
2. Școala Gimnazială Tătărăștii de Sus, suplimentare cu 3 locuri pentru 3 copii din circumscripție, de
la 25 la 28, pentru 1 clasă;
3. Școala Gimnazială Bujoreni, aprobarea unei clase (0,33), pentru 1 copil din circumscripție;
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 2 alin (3) art. 20 alin (2) și art. 28 alin (5) din Metodologia de înscriere a copiilor în
învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019, anexa nr. 2 la OMEN nr. 3242/23.02.2018.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă suplimentarea cu 3 locuri pentru 3 copii din circumscripție, de la 50 la 53, pentru 2
clase la Școala Gimnazială nr. 5 Alexandria.
Art. 2 Aprobă suplimentarea cu 3 locuri pentru 3 copii din circumscripție, de la 25 la 28, pentru 1
clasă la Școala Gimnazială Tătărăștii de Sus.
Art. 3 Aprobă o clasă (0,33), pentru 1 copil din circumscripție la Școala Gimnazială Bujoreni.
Art. 4 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 1003/07.03.2018
Având în vedere:
- Hotărârea de guvern nr. 207/2018 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă;
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, privind recuperarea zilei de 30
aprilie 2018 pentru personalul din inspectoratul școlar și recuperarea orelor din ziua de 28 aprilie 2018
pentru unitățile de învățământ;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație al
inspectoratului școlar, aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, cu modificările și completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3400/2015 privind
modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare;
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă, pentru personalul din inspectoratul școlar, recuperarea zilei de 30 aprilie 2018, câte 2
ore/zi, începând cu data de 18 aprilie 2018.
Art. 2 Aprobă, pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Teleorman, recuperarea
orelor de curs din ziua de 27 februarie 2018, programate în data de 28 aprilie 2018, într-o altă zi,
stabilită la nivelul fiecărei unități de învățământ și transmisă hotărârea la ISJ.
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 1004/24.04.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 3818/24.04.2018, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ
Teleorman, prin care propune Consiliului de Administrație să se analizeze și să se aprobe
criteriile/principiile pentru o bună repartizare și gestionare a sumelor alocate de MEN;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa MEN nr. 27056/februarie 2018 privind bugetul repartizat de Ministerul Educației Naționale;
- prevederile OUG nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene;
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă criteriile/principiile pentru repartizarea și gestionarea sumelor alocate de MEN, după
cum urmează:
- primesc integral sumele unitățile de învățământ care au respectat legislația în vigoare și au aplicat-o
(efective de elevi, clase, posturi, ore suplimentare);
- în mediul urban repartizarea să se facă pe U.A.T.-uri;
- să fie respectată legislația în vigoare pentru învățământul simultan (normare/salarizare);
- încadrarea în numărul minim de opționale.
Art. 2 Aprobă Comisia de analiză și propunere de repartizare a sumelor alocate de MEN, pe trimestre,
prin aplicarea principiilor/criteriilor stabilite de Consiliul de Administrație al ISJ Teleorman, în anul
bugetar 2018, către unitățile de învățământ din județ, cu următoarea componență:
- Prof. Coman Monica – inspector școlar general adjunct
- Prof. Buzatu Bogdan George - inspector școlar general adjunct
- Prof. Negrea Alexandra – inspector școlar pentru managementul resurselor umane
- Prof. Nițu Narciza Florentina – inspector școlar pentru managementul instituțional
- Prof. Tănăsescu Speranța Camelia – inspector școlar pentru fizică
- Prof. Marioara Adrian – inspector școlar pentru rețea școlară/plan școlarizare
- Ec. Anghel Angela – șef serviciu
- Ec. Gudan Paulina – serviciu normare-salarizare
- Ec. Țucmeanu Ionel – audit.
La activitățile comisiei participă, cu statut de observatori, reprezentanții sindicatelor: prof. Spiridon
Tudor – Sindicatul Spiru Haret Teleorman și prof. Predescu Tobă Ioan – Sindicatul Liber din
Învățământ Teleorman.
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 1005/24.04.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 3821/24.04.2018, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ
Teleorman și consilier A. Dumitrașcu, prin care se solicită un punct de vedere pentru oportunitatea
realizării investiției de modernizare la Școala Gimnazială comuna Călmățuiu de Sus, județul
Teleorman, pentru obținerea finanțării de către UAT, în conformitate cu prevederile impuse prin
„Ghidul solicitantului POR 2014-2020ˮ și se propune ca și criteriu numărul de elevi constant din
unitatea de învățământ;
- prevederile art. 112 alin (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile O.M.E.N.. nr. 5692/21.12.2017 privind constituirea unei comisii pentru acordarea
Avizului Ministerului Educației Naționale privind oportunitatea realizării unor investiții finanțate prin
Programul Operațional Regional - POR/10/2017;
- Ghidul solicitantului POR 2014-2020;
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă propunerea din referat, iar „Acordul Inspectoratului Școlar Județean privind
oportunitatea investițieiˮ va fi întocmit, după verificarea efectivelor de elevi fixate, de către inspector
școlar Marioara Adrian, Compartimentul Rețea Școlară/Plan școlarizare
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 1006/24.04.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 3816/24.04.2018, întocmit de inspector școlar rețea școlară/plan școlarizare, prof.
Marioara Adrian prin care se supun spre analiză următoarele situații de diminuare/modificare a
numărului de clase/locuri la clasa a IX-a seral, clasa a XI-a seral, anul I postliceală, ADS, clasa
a IX-a zi pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează:
1. 3 clase cu specializările mecanică, comerț și economic aprobate din Planul de școlarizare
pentru clasa a IX-a seral în care erau 5 clase propuse. Se propune aprobarea clasei a IX-a seral,
specializarea mecanică la Colegiul Tehnic „G-ral. David Praporgescuˮ Turnu Măgurele;
2. 5 clase a XI-a seral aprobate din Planul de școlarizare în care erau 7 clase propuse. Se propune
aprobarea clasei a XI-a seral, specializarea agricultură la Liceul Tehnologic „Emil Racovițăˮ
Roșiorii de Vede;
3. 10 clase aprobate pentru anul I postliceală cu specializările/domeniul economic, Sănătate și
asistență pedagogică, Informatică, Industrie alimentară din Planul de școlarizare în care erau 13
clase propuse. Se propune aprobarea clasei anul I postliceală, specializarea economic la Colegiul
Tehnic „G-ral. David Praporgescuˮ Turnu Măgurele;
4. 322 de locuri învățământ gimnazial la forma de învățământ ADS din cele 362 propuse prin
Planul de școlarizare. Se propune diminuarea numărului de locuri/clase de la Școala Gimnazială
nr. 1 Lunca cu 15 elevi (1 clasă), Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria cu 12 elevi și la Liceul
Tehnologic nr. 1 Alexandria cu 13 elevi (1 clasă);
5. Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlatˮ Alexandria solicită ca din cele 3 clase a IX-a
profil uman/specializarea filologie aprobate prin HCA 957/22.01.2018 o clasă să funcționeze în
regim intensiv limba engleză și o clasă în regim intensiv limba franceză, iar clasa de matematicăinformatică să funcționeze în regim intensiv informatică.
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.M.E.N. nr. 5472/2017 privind aprobarea metodologiei pentru fundamentarea
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari
și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în
vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019,
rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de
către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare;
- prevederile O.M.E.N. 4797 / 2017 privind Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a
claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv , respectiv bilingv în unitățile de
învățământ preuniversitar;
- Planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, aprobat prin HG nr. 131/2018 și înaintat la
ISJ Teleorman prin adresa M.E.N. nr. 28677/30.03.2018;
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare,

Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă funcționarea clasei a IX-a seral, specializarea mecanică la Colegiul Tehnic „G-ral.
David Praporgescuˮ Turnu Măgurele.
Art. 2 Aprobă funcționarea clasei a XI-a seral, specializarea agricultură la Liceul Tehnologic
„Emil Racovițăˮ Roșiorii de Vede.
Art. 3 Aprobă funcționarea anului I postliceală, specializarea economic la Colegiul Tehnic „Gral. David Praporgescuˮ Turnu Măgurele.
Art. 4 Aprobă diminuarea numărului de locuri/clase la forma de învățământ ADS la Școala
Gimnazială nr. 1 Lunca cu 15 elevi (1 clasă), la Școala Gimnazială nr. 7 Alexandria cu 12 elevi
și la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria cu 13 elevi (1 clasă).
Art. 5 Nu aprobă funcționarea unei clase în regim intensiv limba engleză și a unei clase în regim
intensiv limba franceză, specializarea filologie și intensiv informatică la specializarea
matematică-informatică pentru clasa a IX-a la Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlatˮ
Alexandria .
Art. 6 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 1007/24.04.2018
Având în vedere:
- Referatul nr. 3777/24.04.2018, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru
Diplomă de bacalaureat pe numele Olteanu Gh. Marius Daniel. În referat se menționează că
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare;
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de
studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diplomă de bacalaureat pe numele Olteanu Gh. Marius
Daniel, cu respectarea legislației în vigoare.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 1008/27.04.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 4180/27.04.2018, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea
școlară/plan școlarizare, privind emiterea avizului conform proiectului de hotărâre al Consiliului Local
al Municipiului Alexandria pentru reorganizarea rețelei școlare începând cu anul școlar 2018-2019;
- solicitarea Primăriei Municipiului Alexandria cu nr. 4112/26.04.2018 privind reorganizarea rețelei
școlare începând cu anul școlar 2018-2019;
- prevederile art. 19 alin (1) și alin (2), art. 61 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.M.E.N. nr. 5472/2017 privind aprobarea metodologiei pentru fundamentarea cifrei de
școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi
școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea
organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, rețeaua școlară
a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile
administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare;
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă emiterea avizului conform proiectului de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului
Alexandria pentru reorganizarea rețelei școlare începând cu anul școlar 2018-2019, după cum
urmează:
1. Unitatea cu personalitate juridică - Școala Gimnazială nr. 6 Alexandria, devine structură a Școlii
Gimnaziale „Alexandru Colfescuˮ Alexandria;
2. Grădinița cu P.P. nr. 8 Alexandria și Grădinița cu P.N. nr. 11 Alexandria, structuri ale Școlii
Gimnaziale nr. 6 Alexandria, devin structuri ale Grădiniței cu P.P. nr. 4 Alexandria;
3. Grădinița cu P.N. nr. 2 Alexandria, structură a Școlii Gimnaziale nr. 6 Alexandria, devine structură
arondată a Grădiniței cu P.P. nr. 7 Alexandria.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

HOTĂRÂRE NR. 1009/27.04.2018
Având în vedere:
- referatul nr. 3997/26.04.2018, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ
Teleorman și consilier A. Dumitrașcu, prin care se propune acordarea Avizului educațional pentru
schimbarea destinației din imobil „Clădire învățământ preuniversitar (C6 - Construcție anexă magazie) Liceul Teoretic «C. Noica» Alexandriaˮ, str. Dunării nr. 33, mun. Alexandria, județul
Teleorman, cu suprafața construită de: C6 = 204 m.p. și regim de înălțime: parter - conform H.C.L. nr.
99/28.01.2018 - Anexa nr. 1, în „Desființare (demolare) a clădirii C6ˮ pentru o perioadă limitată - pe
perioada desfășurării lucrărilor de demolare -, urmând ca după finalizarea lucrărilor de desființare
terenul să rămână în domeniul public al municipiului Alexandria, făcând parte din baza materială a
învățământului preuniversitar de stat ;
- prevederile art. 112 alin (2) și alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului
conformˮ pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 99/28.03.2018, privind schimbarea destinației unei construcții din
cadrul Liceului Teoretic «C. Noica» Alexandria, aparținând domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria, în vederea desființării (demolării) acesteia.
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
Consiliul de Administrație,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru schimbarea destinației din imobil „Clădire
învățământ preuniversitar (C6 - Construcție anexă - magazie) Liceul Teoretic «C. Noica»
Alexandriaˮ, str. Dunării nr. 33, mun. Alexandria, județul Teleorman, cu suprafața construită de: C6 =
204 m.p. și regim de înălțime: parter - conform H.C.L. nr. 99/28.03.2018 - Anexa nr. 1, în
„Desființare (demolare) a clădirii C6ˮ pentru o perioadă limitată.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte Consiliul de Administrație,
Inspector Școlar General,
prof. Valeria GHERGHE

