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H O T Ă R Â R E 

 
Priveşte: aprobarea transmiterii unor imobile din domeniul public al statului si din   
              administrarea  Ministerului  Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru  
              Sport si Tineret Teleorman in   domeniul  public al municipiului Alexandria si  
              administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria,  
 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă de indata, având în 
vedere:  

- expunerea de motive nr. 6053/16.03.2015, a Primarului Municipiului Alexandria;  
- raportul comun de specialitate nr.6054/16.03.2015, al Directiei Patrimoniu, Directiei Buget 

Finante Taxe si Impozite, Directiei Administratie Publica Locala;   
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;  
- extras de carte funciara pentru informare nr. 23493/12.03.2015 
- adresa nr. 7920/16.03.2015, a Comisiei interne de analiza a notificarilor formulate in baza 

legii nr. 10/2001 
- prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.867 din Legea nr.287/2009 privind codul Civil; 
- prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art. 1. Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din 

administrarea Ministerului  Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret 
Teleorman in   domeniul  public al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria, avand datele de identificare cuprinse in anexa ce face parte integranta din 
prezenta hotarare, conform extras de carte funciara pentru informare nr. 23493/12.03.2015. 

Art. 2. (1) Consiliul Local al municipiului Alexandria,  se obliga sa mentina destinatia 
actuala imobilelor si  sa asigure gratuitatea desfasurarii activitatilor Ministerului Tineretului si 
Sportului, precum si a unitatilor/institutiilor din subordinea sau coordonarea acestuia. 
 (2) Scopul prevederilor art. 1 din prezenta hotarare este realizarea unor lucrari de investitii in 
cadrul Stadionului Municipal Alexandria. 

(3) Ministerul Tineretului si Sportului va verifica si controla periodic prin Directia Judeteana 
pentru Sport si Tineret Teleorman, modul de folosire al imobilelor transmise Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria. 



(4) In situatia in care, in urma controlului, se constata ca imobilele transmise potrivit art. 1 nu 
sunt folosite in conformitate cu destinatia, imobilele respective revin de drept in domeniul public al 
statului si in administrarea Ministerului  Tineretului si Sportului - Directia Judeteana pentru Sport si 
Tineret Teleorman. 

Art.3. (1) Consiliul  Local al municipiului Alexandria, se obliga sa intretina si sa 
modernizeze imobilele transmise si sa mentina imobilele la standardele de calitate privind 
desfasurarea activitatilor specifice. 

(2) Predarea - preluarea imobilelor prevazute in anexa, se face pe baza de protocol incheiat 
intre partile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, in termen de 30 zile de la data 
intrarii in vigoare a Hotararii de Guvern. 

(3) La transmiterea imobilelor, se vor preda mijloacele fixe si obiectele de inventar din 
dotare. 

(4) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situatiei juridice  existenta la data transmiterii 
dreptului de administrare. 

(5) Consiliul Local al municipiului Alexandria, se va subroga in toate drepturile si obligatiile 
ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra imobilelor solicitate pentru transmitere. 

(6) Odata cu predarea imobilelor se vor preda - prelua activul si pasivul, conform situatiei 
contabile si juridice la data predarii. 

(7) Odata cu predarea imobilelor, Consiliul Local al municipiului Alexandria, va proceda in 
conditiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate. 

(8) In termen de 30 zile de la preluarea imobilelor, se va proceda la inscrierea in cartea 
funciara a dreptului de proprietate publica in favoarea municipiului Alexandria si a dreptului de 
administrare in favoarea Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

Art.4. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria, sa faca toate demersurile 
necesare pentru punerea in executare a prezentei hotarari. 

Art.5. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile  H.C.L. nr. 268/31.08.2014 
si H.C.L. nr. 352/26.11.2014. 

Art.6. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, 
Arhitectului Sef, Directiei Buget Finante Taxe  si  Impozite,  Directiei Administratie Publica Locala 
si  Directiei Patrimoniu pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  
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