
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 3.576/15.02.2019  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul  de  hotarare  privind modificarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind 
trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cartal 79, din 
domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in 

vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului  
  

                          

Prin solicitarea nr. 104/08.02.2019 a Clubului Sportiv Teleorman Alexandria, 

inregistrata la Primaria Municipiului Alexandria cu nr. 2.994/11.02.2019, acesta ne face 

cunoscut faptul, ca urmare a adresei Clubului Sportiv Teleorman Alexandria, nr. 

324/22.09.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Alexandria cu nr. 25.219/25.09.2017, 

acesta ne solicita trecerea in administrare catre Ministerul Tineretului si Sportului prin Clubul 

Sportiv Teleorman Alexandria, a Salii de Culturism – spatiu situat in Alexandria, str. Dunarii, 

nr. 49 A, Cvartal 79, iar in acest sens s-a emis H.C.L. nr. 211/30.07.2018. Deoarece in 

contextul acestei hotarari si al documentelor de fundamentare aferente nu a fost mentionata 

“trecerea in administrare catre Ministerul Tineretului si Sportului prin Clubul Sportiv 

Teleorman Alexandria”, se solicita emiterea unei noi hotarari a Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria, in care sa fie inclusa aceasta mentionare, conforma cu cerintele si 

exigentele legislative in vigoare.  

In vederea solutionarii cererii Clubului Sportiv Teleorman Alexandria mentionata mai 

sus, este necesara modificarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, cu respectarea prevederilor art. 

58, art. 59, art. 61 si ale art. 62, din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.   

Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea 

nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare, propun elaborarea de catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu 

privire la modificarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de 

culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cartal 79, din domeniul public al Municipiului 



Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia 

catre Ministerul Tineretului si Sportului. 

 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere 

si aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 

 

 

 

RED. D.O.                                                                                                       

 


