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JUDETUL TELEORMAN 
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CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTÃRÂRE 
 

 
 Priveste: darea in administrare catre Clubul  Sportiv Scolar Alexandria, a unui bun apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 6, 
situat in str. 1 Mai, nr. 107. 
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în vedere: 
      -  expunerea de motive nr.30933/16.11 .2017 a Primarului municipiului Alexandria; 
      - raportul comun de specialitate nr.30934/16.11.2017 al, Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si 

Privat, 
 al Directiei Economice, al Serviciului Juridic Comercial; 
      - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
      - adresa nr. 537/20.10.2017, inregistrata la sediul institutiei sub nr. 32416/21.10.2017 a Clubului Sportiv  
Scolar Alexandria; 
     -  prevederile Dispozitiei nr. 40/06.09.1977 a Inspectoratului Scolar al Judetului Teleorman; 
     - prevederile Ordinului MECTS nr. 5570/2011 privind apobarea Regulamentului de organizare si 
 functionare a unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar;  
     - prevederile H.C.L. nr. 77/15.03.2017 privind schimbarea pe perioada determinata, a destinatiei unui 
 spatiu excedentar apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din spatiu cu 
 destinatia invatamant preuniversitar de stat, in spatiu cu destinatia de sediu administrativ, la dispozitia 
 Consiliului Local Alexandria; 
      -    AVIZ CONFORM nr. 10410/10.10.2017 al Minsterului Educatiei Nationale. 
      -  prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si 

completata; 
      - prevederile art. 123 din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
      - prevederile art. 36, alin (1), alin. (2), lit. ,,c’’, lit d, alin. (5) lit.a, din Legea nr. 215/23.04.2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
      În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 215 din 
23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 



HOTÃRÃŞTE: 
 

       Art.1. Se aproba darea in administrare catre Clubul Sportiv Scolar Alexandria, a unui bun apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 6, situat in str.  
1 Mai, nr. 107, cu elementele de identificare prevazute in anexa nr. 1- lista, anexa nr. 2 –releveu spatiu, 
anexa nr. 3- plan de amplasament si delimitare, ce fac parte integranta din prezenta hotarare. 
      Art.2. Se aproba Contractul de dare in administrare a spatiului in suprafata utila de 227,00 mp avand 
nr. cadastral 23157-C1, inscris in cartea funciara nr. 23157  UAT Alexandria, situat in str.1 Mai, nr. 107, etaj 
Parter, din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 6, prevazut in anexa nr.4, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
      
      Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul de dare in 
administrare si actele aditionale ulterioare care vor fi incheiate cu Clubul Sportiv Scolar Alexandria. 
       Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului 
Gestionare Patrimoniu Public si Privat, Directiei Economice si Clubului Sportiv Scolar Alexandria.   
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