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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

La proiectul de hotarare ce priveste darea in administrare catre Clubul  Sportiv Scolar Alexandria a 

unui bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din cadrul Scolii 

Gimnaziale nr. 6, situat in str. 1 Mai, nr. 107. 

 
Prin adresa nr.32416/21.10.2017 Clubul Sportiv Scolar Alexandria solicita Municipiului 

Alexandria  
darea in administrare a unui spatiu situat in incinta Scolii Gimnaziale nr. 6 Alexandria din str. 1 Mai nr. 107 
pentru amenajare sediu administrativ al clubului. 
                 Prin HCL nr. 77/2017 Consiliul Local al Municipiului Alexandria a aprobat schimbarea destinatiei 
spatiului in suprafata utila de 227,00 mp situat la parterul corpului de cladire C din cadrul Scolii Gimnaziale 
nr. 6, din spatiu de invatamant, in sediu administrativ al Clubului Sportiv Scolar Alexandria. 
               In conformitate cu prevederile art. 112 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si ale OMENCS nr. 5819/25.11.2016 s-a obtinut Avizul Conform nr. 
10410/10.10.2017 al Ministerului Educatiei Nationale ,pentru schimbarea destinatiei unei parti din imobilul, 
situat in municipiul Alexandria, strada 1 Mai nr. 107, respertiv parterul corpului de cladire C, din spatiu de 
invatamant, in sediu administrativ al Clubului Sportiv Scolar Alexandria, pentru o perioada de 10 ani. 
                Clubul Sportiv Scolar Alexandria a fost infiintat ca unitate independenta prin Dispozitia nr. 
40/06.09.1977 a Inspectoratului Scolar al Judetului Teleorman si isi desfasoara activitatea in baza Ordinului 
nr. 5570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant cu 
program sportiv suplimentar. Clubul sportiv scolar independent este unitate de invatamant cu personalitate 
juridica, adica are cod fiscal, buget propriu, conturi in trezorerie, intocmeste situatii financiare si detine 
denumire, firma, stampila, sigiliu si alte insemne proprii.   
               Potrivit prevederilor articolului nr. 123 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,, Consiliile locale si cosiliile judetene hotarasc ca 
bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in 
administarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate”. 
             Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din legea 215/2001, privind administratia 
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Serviciul 
Gestionare Patrimoniu Public si Privat , a unui proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre 
Clubul  Sportiv Scolar Alexandria a unui bun apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 6, situat in str. 1 Mai, nr. 107. 

Proiectul de hotarare impreuna cu toata documentatia va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 



PRIMAR 

Victor DRAGUSIN 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


