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HOTARARE 

 

 

  Priveste: schimbarea pe perioada determinata, a destinatiei unui imobil care apartine 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din imobil cu 

destinatia invatamant prescolar, in imobil cu destinatia sediu administrativ, la 

dispozitia Consiliului Local al municipiului Alexandria 

 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit în sedinta ordinara, având 

în vedere:  
- expunerea de motive nr.21924/14.08.2015, a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 21925/14.08.2015, al 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; 

- adresa Ministerului Educatiei Nationale nr. 440 / 10.05.2013, inregistrata la Primaria 

municipiului Alexandria cu nr. 10.909 / 15.05.2013; 

- adresa comuna a Directiei Tehnic Investitii si a Directiei Buget Finante Taxe si Impozite catre 

Directia Patrimoniu, nr. 13.499 / 18.05.2015;    

- adresa nr. 3.375/05.05.2015 a Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman inregistrata la 

Primaria municipiului Alexandria cu nr. 11.481 / 06.05.2015; 

- avizul conform nr. 4.134 / 21.05.2015 al Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman; 

- prevederile H.C.L. nr. 1 / 08.01.2015, privind stabilirea retelei unitatilor de invatamant 

preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2015 – 2016; 

- prevederile H.C.L. nr. 158 / 25.05.2015, privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 1 / 
08.01.2015 cu privire la stabilirea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din 

municipiul Alexandria pentru anul scolar 2015 – 2016; 

- prevederile  art. 112, alin. (2), alin. (6) si alin. (6^1) din Legea nr. 1 / 05.01.2011 – a educatiei 

nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.G.R. nr.1358/2001, privind atestarea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 119, art. 120 din Legea nr. 215/2001, a 

            administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

In 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 schimbarea pe perioada determinata, a destinatiei unui imobil – Gradinita cu 

Program Normal nr. 1 care apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 

compus din ap. 1, 2 (garsoniere) din blocul GA 3, scara A, parter, strada Dunarii, nr. 282 si ap. 1, 2, 

3, 4 (garsoniere) din blocul GA 4, sc. A, parter, strada Dunarii, nr. 282, din imobil cu destinatia  



invatamant prescolar, in imobil cu destinatia sediu administrativ, la dispozitia Consiliului Local al 

municipiului Alexandria. 
Art.2. Prevederile art.1 se aplica dupa obtinerea avizului conform al ministrului educatiei 

nationale, privind schimbarea destinatiei imobilului ,,Gradinita cu Program Normal nr. 1” din 

municipiul Alexandria. 

Art.3. Cu data prezentei inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr.229/30.07.2015. 

Art.4.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, Directiei Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      CONTRASEMNEAZA, 

                  CONSILIER,                                                                                  SECRETAR, 

           

            Florea  VOICILA                                                                          jr. Iulian PURCARU 
 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA, 

Nr. 247din 19 august  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


