
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor 
Europene prin 

Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului Cladire Internat  si teren aferent si 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  

       „Reabilitare, modernizare internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat“  din municipiul 
Alexandria. 
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă  de îndata,  având în vedere: 

- expunerea de motive nr.24284/14.09.2017 , a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.24285/14.09.2017 al Serviciului Valorificare Patrimoniu, 

Serviciului Juridic Autoritate Tutelara Resuse Umane,  Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite şi 
DirecţieiTehnic Investiţii; 

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

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii 
,,C.N.I.” S.A. cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Hotararea Guvernului nr. 1.358/27.12.2001, anexa nr. 2-Inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c”   din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si (3) ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 Art.1.Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice  si 
Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii,,C.N.I.”- S.A., pe bază de protocol,  a 
amplasamentului cladire internat  si teren aferent, situat in str. Negru Voda, nr. 99, Alexandria, jud. 
Teleorman si aflat in proprietate municipiului Alexandria si in administrarea Consiliului Local al municipiului 
Alexandria in suprafata construita 721 mp si teren aferent in suprafata de 1920 mp, identificat potrivit Cartii 
Funciare nr.23030, nr. topografic 23030, si nr. topografic 23030-C2 liber de orice sarcini, in vederea si pe 



perioada realizarii de catre „C.N.I. “- S.A. a obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare internat la 
Liceul Pedagogic Mircea Scarlat“  din municipiul Alexandria. 
 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. 

Art.3. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul 
Teleorman,  a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi ( electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil 
utilizat etc.). 

Art.4. Consiliul Local al municipiului Alexandria, se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele 
de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art.5. Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate de 
U.A.T. Alexandria în valoare de 39 133  lei cu T.V.A.  

 

Art.6. Consiliul Local al municipiului Alexandria, se obligă ca, după predarea amplasamentelor şi a 
obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani. 

 Art.7. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului- 
judeţul Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Valorificare 
Patrimoniu, Serviciului Juridic Autoritate Tutelara Resuse Umane,  Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi 
Impozite şi Direcţiei Tehnic Investiţii,  spre cunoaştere şi punere în aplicare. 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                           CONSILIER                                                                              SECRETAR,      

                        Florea VOICILA                                                                   jr. Iulian PURCARU 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 241 din  14 septembrie 2017 

 



 

 

 

 

 

 


