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H O T A R A R E 

 

Priveste:  aprobarea Regulamentului cadru  de inchiriere a terenurilor si a  

spatiilor disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 

de pe raza municipiului Alexandria 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere: 

 

-  expunerea de motive nr. 29777 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 29778.al Directiei Buget Finante Taxe si 

Impozite, Directiei Patrimoniu - Serviciul Administrare Patrimoniu si Directiei 

Administratie Publica Locala; 

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

municipiului Alexandria; 

- prevederile articolelor nr. 14-16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Hotararii de Guvern nr. 538/2001 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar; 

- prevederilor art. 20, alin.1 lit. (e), si art. 28, alin.3 din .Legea nr. 273/ 2006 

privind finantele publice locale,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederilor art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
-  prevederilor 868 si Titlul VI – Capitolul II din Noul cod civil 

-  prevederile art. 36, alin. (2), lit."c", alin (5), lit."a", si art. 123 alin. (1) si alin. (2) 

din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 

 

In temeiul, art. 45 alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 



 

H O T A R A S T E: 

 

Art. 1 Se aproba Regulamentul cadru  de inchiriere a terenurilor si a spatiilor 

disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza 

Municipiului Alexandria, prevazute in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

 

Art. 2  Consiliul Local al municipiului Alexandria mandateaza conducerea 

unitatilor de invatamant sa organizeze procedura de inchiriere potrivit prevederilor 

prezentului regulament. 

 

Art. 3 Se aproba ca unitatile de invatamant, in calitate de titulare ale dreptului de 

administrare, sa retina din chirie o cota - parte de 50%, suma ce reprezinta venit propriu,  

cealalta cota de 50% urmand a se vira in contul de venituri al bugetului local al 

municipiului Alexandria. 

 

Art. 4 Se aproba modelul cadru al Contractului de inchiriere pentru terenurile si  

spatiile disponibile excedentare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe 

raza municipiului Alexandria, prevazut in Anexa nr. 2, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. Contractele de inchiriere pentru perioade de timp fractionat in 

interiorul unei zile/saptamani/luni se vor incheia de catre conducatorul unitatii de 

invatamant, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

 

Art. 5  Contractele de inchiriere actuale, care nu indeplinesc conditiile expuse in 

prezentul Regulament, vor ramane in vigoare pana la organizarea licitatiei conform 

prevederilor Regulamentului. 

 

Art. 6  Pretul de pornire a licitatiei va fi stabilit de Consiliul de administratie al 

fiecare unitati de invatamant, cu respectarea tarifului minimal, stabilit conform 

Regulamentului. 

 

Art. 7  Cluburile sportive scolare sau cluburile sportive subordonate Ministerului 

Educatiei Nationale au acces gratuit la bazele sportive care apartin unitatilor scolare de 

invatamant preuniversitar de stat. 



 

Art. 8  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, Serviciul 

Administrare Patrimoniu, Inspectoratului Scolar Judetean Teleorman si tuturor unitatilor 

de invatamant din municipiul Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA:  

             CONSILIER                                                     SECRETAR 

                        Florea Voicila                         Jr. Iulian Purcaru      
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