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Privind: schimbarea denumirii obiectivului de investitii ,,Centrul medical de Profilaxie Oro – 

dentara” in ,,Cabinet de medicina scolara stomatologica” si darea in administrare catre Liceul 
tehnologic Nicolae Balcescu din Municipiul Alexandria 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere: 
 
• Expunerea de motive nr. 16208/20.06.2017 a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul comun de specialitate nr. 16209/20.06.2017 al Directiei Tehnic Investitii si al 
Directiei Buget Finante Taxe si Impozite; 

• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria; 

• Prevederile HCL nr. 204 din 25 iunie 2015 privind schimbarea destinatiei unui imobil ce 
apartine domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, din imobil cu destinatia Centrala 
Termica in ,,Centru Medical de Profilaxie Oro-dentara” in Municipiul Alexandria; 

• Prevederile O.U.G. nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atributii 
si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale; 

• Prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului si al ministrului 
sanatatii nr. 5.298/ 1.668 din 7/9 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea 
stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 
autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de 
viaţă sănătos modificat si completat prin Ordinul comun nr. 6.555/ 20.12.2012 emis de Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si Sportului si nr. 1.294/18.12.2017 emis de Ministerul Sanatatii; 

• Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei  nr. 653 din 25 septembrie 2001 
privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților; 

• Prevederile art. 64 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art.123 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. d, alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) si al 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 schimbarea denumirii obiectivului de investitii ,,Centrul Medical de 

Profilaxie Oro – dentara” in ,,Cabinet de medicina scolara stomatologica”, situat in strada 
Viitorului Cvartal Cv 71, in Municipiul Alexandria. 

           Art. 2. Scopul ,,Cabinetului de medicina scolara stomatologica” este de desfasurarea 
serviciilor de asistenta medicala stomatologica in unitatile de invatamant de stat de pe raza 
Municipiului Alexandria. 

           Art. 3. Se aproba darea in administrare a ,,Cabinetului de medicina scolara 
stomatologica” si a bunurilor din dotare   catre Liceul tehnologic Nicolae Balcescu din Municipiul 
Alexandria. 

            Art.4. Elementele de indentificare ale bunurilor mentionate la art. 3 sunt prevazute  in 

anexa nr. 1– lista cu elementele de identificare, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art.5. Se aproba Contractul de dare in administrare prevazut in anexa nr.2, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

           Art.6. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul de dare in 

administrare  si actele aditionale ulterioare care vor fi incheiate cu Liceul tehnologic Nicolae 

Balcescu din Municipiul Alexandria. 

          Art.7. Cu data prezentei se abroga art. 2 din HCL nr. nr. 204 din 25 iunie 2015 privind 
schimbarea destinatiei unui imobil ce apartine domeniului public de interes local al Municipiului 
Alexandria, din imobil cu destinatia Centrala Termica in ,,Centru Medical de Profilaxie Oro-dentara” in 
Municipiul Alexandria. 

          Art.8. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, compartimentelor 
de specialitate din cadrul Primariei municipiului Alexandria si Liceului tehnologic Nicolae Balcescu din 
Municipiul Alexandria  pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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