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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre ce priveşte preluarea unui bun imobil aparţinând domeniului 
public de interes local din municipiul Alexandria, situat în str. Ciocan, Ştrand Vedea de la 
Serviciul Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi darea în 

administrare către Clubul Sportiv Şcolar Alexandria 
 

Prin adresa nr. 30/17.01.2018, înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr. 

1402/18.01.2018, Clubul Sportiv Şcolar Alexandria depune un memoriu justificativ prin care 

solicită Municipiului Alexandria darea în administrare a terenului în suprafaţă de 2566 m², teren 

de zgură, neamenajat - teren situat în incinta Ştrandului Vedea din strada Ciocan, reprezentând 

un bun imobil ce aparţine domeniului public de interes local, ce se constituie cu drept de 

folosinţă pentru desfăşurarea activităţii de pregătire fizică a sportivilor şi organizării în bune 

condiţii a eventualelor competiţii sportive, după amenajarea acestuia de către Clubul Sportiv 

Şcolar Alexandria. Acest teren va deservi echipa de tenis a clubului, echipă în care sunt înscrişi 

copiii municipiului Alexandria, parte din ei campioni ai României. 
Clubul Sportiv Şcolar Alexandria solicită aceasta deoarece nu deţine o bază de tenis 

necesară iniţierii şi pregătirii elevilor sportivi, care, urmare pregătirii lor în cadru adecvat, vor 

avea o altă şansă remarcându-se la concursurile ce vor fi organizate în vederea ocupării de locuri 

fruntaşe în competiţiile sportive. 

Clubul Sportiv Şcolar Alexandria a fost înfiinţat ca unitate independentă prin Dispoziţia 

nr. 40/06.09.1977 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Teleorman şi îşi desfăşoară activitatea în 

baza Ordinului nr. 5570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar. Clubul Sportiv Şcolar independent este 

o unitate de învăţământ cu personalitate juridică, adică are cod fiscal, buget propriu, conturi în 

trezorerie, întocmeşte situaţii financiare şi deţine denumire, firmă, ştampilă, sigiliu şi alte 

însemne proprii.          

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

propun elaborarea de către Serviciul Gestionare Patrimoniu, a unui proiect de hotărâre cu privire 

la preluarea obiectivului : bun imobil aparţinând domeniului public de interes local - bază teren 

de tenis neamenajat, situat în str. Ciocan, Ştrand Vedea de la Serviciul Public de Interes Local 

Administraţia Domeniului Public Alexandria şi darea în administrare către Clubul Sportiv Şcolar 

Alexandria.  

Proiectul de hotărâre, împreună cu toată documentaţia, va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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