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 Priveste: darea in administrare a unor bunuri apartinand domeniului  public de interes local al  
                 municipiului Alexandria, catre Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza” din Municipiul  
                 Alexandria, str. Carpati nr. 27, jud. Teleorman. 

                  
 
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în vedere: 
      -  expunerea de motive nr.27576/19.09.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 
      - raportul comun de specialitate nr.27577/19.09.2016 al Directiei  Patrimoniu, Directiei Buget, 
Finante,Taxe si Impozite, Directiei Administratie Publica Locala; 
      - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
      - prevederile H.C.L nr. 20 din 16 ianuarie 2014 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice la 
obiectivul de investitii „Construire vestiare+grup sanitar” la Liceul theoretic Al.I. Cuza in Municipiul 
Alexandria, str. Carpati nr.27; 
      - prevederile H.C.L. nr. 329 din 29 octombrie 2015 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice 
pentru obiectivul de investitii „Amenajare teren sintetic la Liceul Teoretic Al.I. Cuza” in Municipiul 
Alexandria; 
      - prevederile H.C.L. nr. 25 din 16 ianuarie 2014 privind aprobarea documentatiei tehnico- economice la 
obiectivul de investitii „Construire imprejmuire la Liveul Teoretic A.I.Cuza” in Municipiul Alexandria, str. 
Carpati nr. 27; 
      -  prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si 
completata; 
      - prevederile art. 123 din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
      - prevederile art. 36,alin. (1), alin. (2), lit. ,,c’’ , din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
      În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 215 din 
23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

HOTÃRÃŞTE: 
 



 
       Art.1. Se aproba darea in administrare catre, Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza” din Municipiul 
Alexandria, str. Carpati nr. 27, jud. Teleorm, a unor bunuri apartinand domeniului public  de interes local al 
municipiului Alexandria,cu elementele de identificare prevazute in anexa nr. 1- lista, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
      Art.2. Se aproba Contractul de dare in administrare a unur bunuri apartinand domeniului  public de 
interes local al municipiului Alexandria, prevazut in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
      Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul de dare in 
administrare ,   actele aditionale ulterioare care vor fi incheiate cu Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza” 
din municipiul Alexandria. 
        
       Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului  
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu, Directiei 
Buget Finante Taxe si Impozite si Colegiului National „Alexandru Ioan Cuza” pentru cunoastere si punere in 
aplicare. 
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