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       Priveste:  modificarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism 
situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cartal 79, din domeniul public al Municipiului 
Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a 
acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului  

                                                                                                                                                                                                                         
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinarã, având în 

vedere: 

- expunerea de motive nr. 3.576/15.02.2019, a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 3.577/15.02.2019, al Directiei Patrimoniu, Directiei Economice, 

Directiei Juridic Comercial;  

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

Alexandria; 

- prevederile art. 58, art. 59, art. 61 si ale art. 62, din Legea nr. 24 / 2000, privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile art. 21, lit. “a” din Legea – Cadru nr. 195 / 22.05.2006 – a descentralizarii, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile H.G.R. nr. 1.358/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, 

precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman;   

- prevederile Legii nr. 213 / 17.11.1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

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

locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

În 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.I. Art. 1 la H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada 

Dunarii, nr. 49 A, cartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului 

Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului, se modifica si 

va avea urmatorul cuprins: “Se aproba trecerea imobilului-Sala de culturism cu bunurile din dotare, 

avand numarul cadastral 25642, situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al 

Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia 

catre Ministerul Tineretului si Sportului prin Clubul Sportiv Teleorman Alexandria, ale carui elemente de 

identificare sunt prevazute in anexa nr. 1 (Lista), anexa nr. 2 (Plan de amplasament si delimitare), anexa 

nr. 3 (Plan de situatie) si anexa nr. 4 (Plan de incadrare in teritoriu), care fac parte integranta din prezenta 

hotarare.” 

Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism 

situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public 

al Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului, 

raman neschimbate. 

Art.III. 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. 
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