ROMANIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice , prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui numar de 2 amplasamente, și asigurarea
condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: "Reabilitare, modernizare, extindere și
dotare casă de cultură în municipiul Alexandria, județul Teleorman"
Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă de indata, având în
vedere:
- expunerea de motive nr. 19676/17.09.2018, a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.19768/17.09.2018 al Directiei Patrimoniu, Directiei Juridic
Comercial, Directiei Economice;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului
Alexandria;
- prevederile HGR nr.656 din 27.08.2013 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea
Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata
si completata;
- prevederile art. 858-865 din Noul Cod Civil;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;
- 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 aproba predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a unui numar de 2 amplasamente,
situate in municipiul Alexandria, judetul Teleorman si aflate in proprietatea publica a municipiului Alexandria
si in administrarea Consiliului local Alexandria, un amplasament compus din casa de cultură si terenul
aferent acesteia, în suprafață construită de 2086 mp și teren în suprafață de 2894 mp, identificat potrivit
Cărții funciare nr. 24205, nr. topo 24205, și nr. topo 24205-C1, și un amplasament, teren, în suprafață de
976 mp din totalul de 2435 mp inscrisi in cartea funciara, identificat potrivit Cărții funciare nr. 25736, nr.
topo 25736, libere de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a
obiectivului de investiţii : "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare casă de cultură în municipiul
Alexandria, județul Teleorman".

Art.2. Amplasamentele sunt viabilizate, conform documentelor urbanistice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare;
Art.3. Se aproba asigurarea finanțării de către Municipiul Alexandria, județul Teleorman a cheltuielilor
pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);
Art.4. Municipiul Alexandria, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare
pentru depozitarea și organizarea șantierului;
Art.5. Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrari finanțate de UAT
municipiul Alexandria în valoare de 619.778,20 lei cu TVA.
Art.6. Municipiul Alexandria se obligă ca, după predarea amplasamentelor și a obiectivului realizat, să
mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani;
Art.7. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr.28/30.01.2015.
Art.8. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei
Patrimoniu, Direcţiei Economice , Directiei Juridic Comercial, spre cunoaştere şi punere în aplicare.
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