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HOTARARE 

 

 

  Priveste: schimbarea pe perioada determinata, a destinatiei unui spatiu excedentar 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 

din spatiu cu destinatia de invatamant preuniversitar de stat, in spatiu cu 

destinatia de sediu administrativ, la dispozitia Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit în sedinta ordinara, 
având în vedere:  

- expunerea de motive nr. 6.850 /06.03.2017, a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 6.851/06.03.2017, 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; 

- adresa Scolii Gimnaziale Nr. 6, nr. 84/26.01.2017, inregistrata la Primaria Municipiului 

Alexandria cu nr. 32.416/27.01.2017 si procesul–verbal din data de 19.01.2017, al 

sedintei Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Nr. 6; 

- 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 Ordinului 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 pe perioada determinata de 10 ani, a destinatiei unui spatiu 

excedentar din cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 6, apartinand domeniului public de interes local al 



municipiului Alexandria, din spatiu cu destinatia  de invatamant preuniversitar de stat, in spatiu 

cu destinatia de sediu administrativ, la dispozitia Consiliului Local al municipiului Alexandria, 
cu elementele de identificare prevazute in anexa nr. 1 – Lista, anexa nr. 2 – Releveu spatiu 

excedentar, anexa nr. 3 – Plan de amplasament si delimitare, anexa nr. 4 – 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 spatiului excedentar din cadrul Scolii 

Gimnaziale Nr. 6 din municipiul Alexandria, judetul Teleorman. 

Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria si compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, 

pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       CONTRASEMNEAZA, 

                  CONSILIER,                                                                                  SECRETAR, 

           

               Florea VOICILA                                                                        jr. Iulian PURCARU 
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