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  Priveste: schimbarea destinatiei a unui imobil, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Ion Creanga, nr. 79 

 

 

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

având în vedere:  

- expunerea de motive nr. 3.578/15.02.2019, a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 3.579/15.02.2019, al Directiei Patrimoniu, Directiei 

Economice, Directiei Juridic Comercial; 

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

municipiului Alexandria; 

- solicitarea Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman, nr. 15.537/20.11.2018, 

inregistrata la Primaria Municipiului Alexandria, cu nr. 26.696/20.11.2018; 

- adresa Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 7 Alexandria, nr. 37/23.01.2019, procesul-

verbal nr. 35/22.01.2019, cu privire la acordul favorabil al consiliului de administratie al 

Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 7 Alexandria si memoriul justificativ al Gradinitei cu 

Program Prelungit Nr. 7 Alexandria, nr. 36/22.01.2019; 

- prevederile H.C.L. nr. 134/27.04.2018, privind aprobarea organizarii scolare a unitatilor 

de invatamant preuniversitar din municipiul Alexandria pentru anul scolar 2018-2019; 

- prevederile H.C.L. nr. 314/25.10.2018, privind aprobarea mutarii desfasurarii activitatii 

didactice din sediul Gradinitei cu Program Normal Nr. 2 din str. Ion Creanga, nr. 79 la 

sediul Gradinitei cu Program Normal nr. 3 din str. Mihaita Filipescu, nr. 15 din 

municipiul Alexandria;  

- 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 art. 4, lit. “d” din Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii 

stiintifice, nr. 5.819/25.11.2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului 

conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat, precum si conditiile necesare acordarii acestuia; 

- 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 destinatiei pe perioada determinata, a imobilului-Gradinita cu 

Program Normal Nr. 2, situat in strada Ion Creanga, nr. 79, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, din imobil cu destinatia “activitate de invatamant scolar 

preuniversitar de stat”, in imobil cu destinatia “Centru de Prevenirea Criminalitatii”, cu 

elementele de identificare prevazute in anexa nr. 1 – Lista, anexa nr. 2 – Plan de situatie, anexa 

nr. 3 – Plan de incadrare in teritoriu, care fac parte integranta din prezenta hotarare.  

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

nationale, privind schimbarea destinatiei pe perioada determinata,  a imobilului-Gradinita cu 

Program Normal Nr. 2, situat in strada Ion Creanga, nr. 79, apartinand domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria. 

Art. 3. Prin grija secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa 

Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalitatii, primarului 

municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu, Directiei Economice si Directiei Juridic 

Comercial, pentru cunoaștere si punere in aplicare. 

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       CONTRASEMNEAZA, 

                   CONSILIER,                                                                                SECRETAR, 

           

           Gina Georgeta CUREA                                                                 jr. Iulian PURCARU 
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