
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, AdministraţieiPublicesi Fondurilor Europene 
prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., aamplasamentelor 

situate pe strada AlexandruGhica, nr. 119 – Stadion Municipal şi pe strada Vedea, nr. 4,  
municipiul Alexandria si asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
"Complex SportivStadion  Municipal din Municipiul Alexandria, judeţulTeleorman” 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţulTeleorman, întrunitînşedinţăextraordinarã,  avândînvedere: 

- expunerea de motive nr. 14074/25.05.2017, a Primaruluimunicipiului Alexandria; 
- raportulcomun de specialitatenr.14075/25.05.2017 al DirectieiPatrimoniu, 

DirecţieiAdministraţiePublicăLocală, DirecţieiBuget, Finanţe, TaxeşiImpoziteşiDirecţiaTehnicInvestiţii; 
- raportulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- prevederileOrdonanţeiGuvernuluinr.16/19.08.2014 pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernului 

nr.25/2001 privindînfiinţareaCompanieiNaţionale de Investiţii ,,C.N.I.” S.A.; 
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c”   din Legeanr. 215/2001 a administraţieipublice locale, republicată cu 

modificărileşicompletărileulterioare; 
Întemeiulprevederilor art.45 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1) lit. „b”dinLegeanr. 215/2001 a administraţieipublice 

locale, republicată cu modificărileşicompletărileulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 Art.1.Se aprobăpredareacătreMinisterulDezvoltăriiRegionale,AdministraţieiPublicesi Fondurilor Europene 
prinCompaniaNaţională de Investiţii,,C.N.I.” S.A., pebază de protocol,  aamplasamentuluiteren in suprafata de 
27.035,00 mp . Amplasamentul teren este situatînmunicipiul Alexandria,judetul Teleorman si este format din 
amplasament teren situat in Municipiul Alexandria, stradaAlexandruGhica, nr. 119,judetul Teleorman aflat in 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria in suprafata de 24.467 mp, identificat potrivit Cartii Funciare 
nr. 23919, nr.topo 23919 si a amplasamentului teren, situat in Municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 4,  judetul 
Teleorman aflat in administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, in suprafata de 2568 mp, identifocat 
potrivit Cartii Funciare nr. 23951, nr. Topo 23951, libere de sarcini, in vederea si pe perioada realizarii de catre 
“C.N.I.“-S.A. a obiectivului de investitii “Complex sportiv stadion municipal“, din municipiul Alexandria, judetul 
Teleorman 

Art.2.Se aproba demolarea tuturor constructiilor aflate pe amplasamente, pe cheltuiala proprie a Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman,anterior semnarii protocolului de predare primire. 

 

Art.3.Amplasamentelesuntviabilizate, conform documentelorurbanistice, cu 
respectareareglementărilorînvigoare. 

 



 

Art.4. Se aprobăasigurareafinanţării de cătreConsiliul Local al municipiului Alexandria, judeţulTeleorman,  
acheltuielilorpentruracordurile la utilităţi ( electrica, apa, canal, gazsau alt tip de combustibilutilizat etc.). 

Art.5.Consiliul Local al municipiului Alexandria, se obligăsăasigure, încondiţiilelegii, suprafeţele de 
terennecesarepentrudepozitareaşiorganizareaşantierului. 

Art.6. Se aprobăfinanţarea din bugetul local acheltuielilorpentruserviciişilucrărifinanţate de U.A.T. Alexandria 
învaloare de 1.385.998lei cu T.V.A.  

Art.7.Consiliul Local al municipiului Alexandria, se obligă ca, dupăpredareaamplasamentelorşi a 
obiectivuluirealizat, sămenţinădestinaţiaacestuiaşisăîlîntreţinăpe o perioadă de minim 15 ani. 

Art.8. Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr.372 din 04 decembrie2015. 

 Art.9.PringrijaServiciuluiCancelarieprezentahotărâreva fi transmisăInstituţieiPrefectului- judeţulTeleorman, 
pentruverificarealegalităţii, Primaruluimunicipiului Alexandria, DirtectieiPatrimoniu, 
DirecţieiAdministraţiePublicăLocală,  DirecţieiBuget, Finanţe, TaxeşiImpoziteşiDirecţieiTehnicInvestiţii,  
sprecunoaştereşipunereînaplicare. 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

CONSILIER              SECRETAR,      

 Florea VOICILAjr. Iulian PURCARU 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 161 din  29 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


