
 
 
 

 

ROMANIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

          
HOTĂRÂRE 

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului si asigurarea 

conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare si extindere Centru 

multifunctional pentru tineri” din Municipiul Alexandria 

 

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

extraordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 15328/05.06.2015, a Primarului Municipiului 

Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 15329/05.06.2015, al Directiei Tehnic 

Investitii, Directiei Patrimoniu si Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite; 

- raportul comisiilor de specialitate pe  domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria; 

- prevederile Ordonantei Guvernului nr.16 din 19.08.2014 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale 

de Investitii ,,C.N.I.” S.A.; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. ,,c” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata cu modificarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si ale art. 115 alin.(1) lit. ,,b” din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare 
 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 

Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a 

amplasamentului ,,Centru multifunctional pentru tineri” si teren aferent,  situat in  

Municipiul Alexandria, Strada Confederatiei, nr. 1, Centru si aflat in administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria , in suprafata construita de 776 mp si teren 

aferent in suprafata de 1286 mp, identificat potrivit Cartii funciare nr.23487, nr. topo 

23487 si nr. topo 23487-C1, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de 

către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere Centru 

multifunctional pentru tineri” din Municipiul Alexandria. 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare; 



 
 
 

 

Art.3. Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria , judetul Teleorman  a cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, 

apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.); 

Art.4. Se aproba asigurarea finantarii de catre Consiliul Local al Municipiului 

Alexandria , judetul Teleorman  a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări în valoare de 

570,935 mii lei inclusiv TVA; 

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Alexandria,  se obliga sa asigure, in 

conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitarea si organizarea 

santierului; 

Art.6.  Consiliul Local al Municipiului Alexandria se obliga ca, dupa predarea 

amplasamentului si a obiectivului realizat, sa mentina destinatia acestuia si sa il intretina 

pe o perioada de minim 15 ani; 

Art.7. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr. 172/25 

mai 2015; 

Art. 8. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman, pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria, Directiei Tehnic Investitii, Directiei Patrimoniu si  Directiei Buget, Finante, 

Taxe si Impozite spre cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                      Consilier, 
            Mihail Lucian IOTU                                              CONTRASEMNEAZA 
                                                                                                           Secretar, 
                                                                                               Jr. Iulian PURCARU 
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