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       Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria, a unor bunuri din cadrul Fermei Liceului Tehnologic “Nicolae Balcescu”. 

 
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinarã, având în 

vedere: 
- expunerea de motive nr. 12.441 / 16.05.2014, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 12.442 / 16.05.2014, al Arhitectului Sef, 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. 81 / 31.07.2007, privind aprobarea declararii ca bunuri (teren si constructii) 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria – Ferma Grupului Scolar 
Agricol, str. Dunarii; 

- prevederile H.C.L. nr. 77 / 17.04.2008, privind modificarea H.C.L. nr. 81 / 31.07.2007, de 
declarare ca bunuri (teren si constructii) apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria – Ferma Grupului Scolar Agricol Alexandria; 

- prevederile H.C.l. nr. 314 / 18.11.2013, privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 69 
/ 10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 
municipiului Alexandria, judetul Teleorman; 

- prevederile art. 21, lit. “a” din Legea – Cadru nr. 195 / 22.05.2006 – a descentralizarii, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 2 din Ordonanta nr. 112 / 31.08.2000, pentru reglementarea procesului de 
scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public 
al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213 / 17.11.1998, privind bunurile proprietate publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 119 din Legea nr. 215 / 2001, a administratiei 
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215 / 

2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

 Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria, a unor bunuri (constructii) din cadrul Fermei Liceului Tehnologic “Nicolae Balcescu” in vederea 



scoaterii din functiune si desfiintarii lor, pentru realizarea investitiei finantate prin Programul Operational 
Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 
interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, a proiectului “Ferma 
Grup Scolar Agricol – Lot 2”, amplasamentul si suprafata bunurilor sunt mentionate in anexa nr. 1 (Lista), 
anexa nr. 2 (Plan de situatie) si anexa nr. 3 (Plan de incadrare in teritoriu), care fac parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Buget, 
Finante, Taxe si Impozite, Arhitectului Sef si  Directiei Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare.  
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