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HOTĂRÂRE 
 
Priveşte : preluarea unui bun imobil aparţinând domeniului public de interes local din 
municipiul Alexandria, situat în str. Ciocan, Ştrand Vedea de la Serviciul Public de Interes 
Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi darea în administrare către Clubul 
Sportiv Şcolar Alexandria 

 
 

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, 
având în vedere : 
      -  expunerea de motive nr. 4051 / 21.02.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 
      - raportul comun de specialitate nr. 4052 / 21.02.2018 al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei 
Economice, Serviciului Juridic Comercial; 
      - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
      - adresa nr. 30/17.01.2018, înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 1402/18.01.2018 a 
Clubului Sportiv Şcolar Alexandria; 
     -  prevederile Dispoziţiei nr. 40/06.09.1977 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Teleorman; 
     - prevederile Ordinului M.E.C.T.S. nr. 5570/2011 privind apobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar;  
     - extras de carte funciară nr. 22338 al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Teleorman - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alexandria; 
     -  H.C.L. nr. 308/25.10.2017 privind dezmembrarea unui imobil aparţinând domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria situat în strada Ciocan, nr. cadastral 22338; 
     - prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
modificată şi completată; 
     - prevederile art. 123 din Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
     - prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c’’, lit. “d”, alin. (5), lit. “a”, din Legea nr. 
215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
      În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi alin. (3) şi art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 
215 din 23.04.2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare : 
 



HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1. Se aprobă preluarea bunului imobil (lot nr. 1), nr. cadastral 22338, înscris în cartea 
funciară 22338 UAT Alexandria, situat în str. Ciocan, Ştrand Vedea de la Serviciul Public de 
Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria, cu elementele de identificare 
prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Se aprobă darea în administrare a obiectivului prevăzut la art. 1 către Clubul Sportiv 
Şcolar Alexandria. 
 Art.3. Se aprobă Contractul de dare în administrare a bunului imobil (lot nr. 1), nr. cadastral 
22338, înscris în cartea funciară 22338 UAT Alexandria, situat în str. Ciocan, Ştrand Vedea 
prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria să semneze contractul de dare în 
administrare şi actele adiţionale ulterioare care vor fi încheiate cu Clubul Sportiv Şcolar 
Alexandria. 
 Art.5. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria, Serviciului Gestionare Patrimoniu Public şi Privat, Direcţiei Economice, Serviciului 
Juridic Comercial şi Clubului Sportiv Şcolar Alexandria.   
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