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EXPUNERE DE MOTIVE, 
la proiectul  de  hotarare  privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 

municipiului Alexandria si scoaterea din functiune, casarea si demolarea, a unor constructii din 
cadrul imobilului – Stadion Municipal situat in str. Alexandru Ghica, nr. 119, cu nr. cadastral 23919 

                          
 Prin H.C.L. nr. 161/29.05.2017 s-a aprobat predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, 

Administratiei Publice si a Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a 

amplasamentelor situate pe strada Alexandru Ghica, nr. 119-Stadion Municipal si pe strada Vedea, nr. 4, 

municipiul Alexandria si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Complex 

Sportiv Stadion Municipal din Municipiul Alexandria, judetul Teleorman, iar conform prevederilor art. 2 din 

aceeasi hotarare, “se aproba demolarea tuturor constructiilor aflate pe amplasamente, pe 

cheltuiala proprie a Consiliului Local al Municipiului Alexandria.”  

Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor hotararii mentionata mai sus, este necesara trecerea din 

domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si scoaterea din functiune, 

casarea si demolarea, in conditiile legii, a constructiilor din cadrul imobilului – Stadion Municipal situat in 

str. Alexandru Ghica, nr. 119, cu numerele cadastrale NC 23919-C1, NC 23919-C2, NC 23919-C3, NC 

23919-C4, NC 23919-C5, NC 23919-C6, NC 23919-C7, NC 23919-C8, NC 23919-C9 si inscrise in C.F. nr. 

23919, ce apartin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, conform prevederilor H.G.R. 

nr. 1.358/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, 

oraselor si comunelor din judetul Teleorman si ale H.G.R. nr. 506/01.07.2015, privind actualizarea valorilor 

de inventar si modificarea adresei si a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate in domeniul public la 

statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret 

Teleorman, precum si pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului si din 

administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al municipiului Alexandria, Judetul 

Teleorman.  

Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile 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 trecerea din domeniul public 



in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si scoaterea din functiune, casarea si 

demolarea, a unor constructii din cadrul imobilului – Stadion Municipal situat in str. Alexandru Ghica, nr. 

119, cu nr. cadastral 23919. 

 

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

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

PRIMAR , 

Victor DRAGUSIN 

 

 


