
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: schimbarea destinației a unui teren din cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1, 
aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședintă ordinară, având 
în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 6.083/09.03.2020, al primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 6.084/09.03.2020, al Direcției Patrimoniu, Direcției 

Economice, Direcției Juridic Comercial;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;
- adresa Ministerului Educației și Cercetării, nr. 29.194/22.11.2019, înregistrată la Primăria 

Municipiului Alexandria, sub nr. 27.639/04.12.2019;
- procesul-verbal încheiat în data de 17.02.2020, cu privire la acordul favorabil al consiliului de 

administrație al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria și memoriul justificativ al Liceului 
Tehnologic Nr. 1 Alexandria, nr. 567/17.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului 
Alexandria, sub nr. 4.854/25.02.2020; 

- prevederile  art. 112, alin. (2), alin. (6) și alin. (61) din Legea nr. 1 / 05.01.2011 – a educației 
naționale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 4, lit. “b” din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice, 
nr. 5.819/25.11.2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru 
schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar 
de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

- prevederile art. 35, alin. (1) și alin. (2), din Legea nr. 69 / 28.04.2000-a educației fizice și 
sportului, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile H.G.R. nr. 1.358/2001, privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria;

- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. “g” și ale art. 196, alin.
(1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbarea destinației pe perioadă determinată de 20 de ani, a unei părți din 
imobilul situat în strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 1-3, aparținând domeniului public de interes 



local al municipiului Alexandria, în care funcționează Liceul Tehnologic Nr. 1, respectiv terenul în 
suprafață de 561,00 m.p., din spațiu de învățământ, în spațiu necesar amenajării unui drum de acces 
sportivi la terenul de baseball/softball, în vederea dării în folosință gratuită a acestuia, în condițiile 
legii, către Federația Română de Baseball și Softball, pentru realizarea obiectivului de investiții teren 
sportiv de baseball/softball, cu elementele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 – Listă, anexa nr. 2 
– Plan de situație, anexa nr. 3 – Plan de încadrare în teritoriu, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Prevederile art. 1 se aplică după obținerea avizului conform al ministrului educației și 
cercetării, privind schimbarea destinației pe perioadă determinată de 20 de ani, a unei părți din 
imobilul situat în strada Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 1-3, aparținând domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, în care funcționează Liceul Tehnologic Nr. 1, respectiv terenul în 
suprafață de 561,00 m.p., din spațiu de învățământ, în spațiu necesar amenajării unui drum de acces 
sportivi la terenul de baseball/softball, în vederea dării în folosință gratuită a acestuia, în condițiile 
legii, către Federația Română de Baseball și Softball, pentru realizarea obiectivului de investiții teren 
sportiv de baseball/softball. 

Art. 3. Prin grija secretarului general al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, primarului 
municipiului Alexandria, Direcției Patrimoniu, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial,
pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                                              SECRETAR GENERAL,

Gina Georgeta CUREA                                Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA,
Nr. 92 din 30 martie 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 6.083/09.03.2020

REFERAT DE APROBARE,

la proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației a unui teren din cadrul 
Liceului Tehnologic Nr. 1, aparținând domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria

Prin adresa Ministerului Educației și Cercetării, nr. 29.194/22.11.2019, înregistrată la 
Primăria Municipiului Alexandria, sub nr. 27.639/04.12.2019, acesta ne informează, că nu poate 
emite avizul conform pentru schimbarea destinației a unei părți din imobilul situat în municpiul 
Alexandria, Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 1-3, județul Teleorman, în care funcționează Liceul 
Tehnologic Nr. 1, respectiv terenul în suprafață de 10.740,00 m.p., din totalul de 30.400,00 m.p., din 
spațiu de învățământ, în spațiu necesar amenajării unui teren de baseball/softball, deoarece 
documentația nu este completă, iar în completarea acesteia, printre altele, ne solicită obținerea 
avizului conform, privind schimbarea destinației a suprafeței de teren necesară amenajării căii de 
acces la terenul de baseball/softball, în cazul în care aceasta face parte din baza materială a unității de 
învățământ. 

Având în vedere cele menționate mai sus, procesul-verbal încheiat în data de 17.02.2020, cu 
privire la acordul favorabil al consiliului de administrație al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria, 
privind schimbarea destinației a suprafeței de teren necesară amenajării căii de acces la terenul de 
baseball/softball și memoriul justificativ al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria, nr. 
567/17.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Alexandria, sub nr. 4.854/25.02.2020, este 
necesară inițierea și aprobarea unui proiect de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului
Alexandria, privind schimbarea destinației a suprafeței de teren necesară amenajării căii de acces la 
terenul de baseball/softball, în vederea obținerii avizului conform al ministrului educației și cercetării, 
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice, nr. 
5.819/25.11.2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea 
destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și 
condițiile necesare acordării acestuia și ale art. 112, alin. (6) din Legea nr. 1/05.01.2011 – a educației 
naționale, cu modificările și completările ulterioare, unde se precizeaza că: “Schimbarea destinaţiei 
bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către 
autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale. 
Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin 
al ministrului educaţiei naţionale.”

Ca urmare a celor expuse mai sus și conform prevederilor art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun elaborarea de 
către Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial, a unui proiect de 
hotărâre, cu privire la schimbarea destinației a unui teren din cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1, 
aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbaterea și 
aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN

RED. D.O.                                                                                                                 



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 6.084/09.03.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației a unui teren din cadrul 
Liceului Tehnologic Nr. 1, aparținând domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria

Prin expunerea de motive nr. 6.083/09.03.2020, primarul municipiului Alexandria, domnul 

Victor Drăgușin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre, cu privire la schimbarea destinației a

unui teren din cadrul Liceului Tehnologic nr. 1, aparținând domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria.

1. NECESITATEA:

Prin adresa Ministerului Educației și Cercetării, nr. 29.194/22.11.2019, înregistrată la 

Primăria Municipiului Alexandria, sub nr. 27.639/04.12.2019, acesta ne informează, că nu poate 

emite avizul conform pentru schimbarea destinației a unei părți din imobilul situat în municpiul 

Alexandria, Șoseaua Turnu Măgurele, nr. 1-3, județul Teleorman, în care funcționează Liceul 

Tehnologic Nr. 1, respectiv terenul în suprafață de 10.740,00 m.p., din totalul de 30.400,00 m.p., din 

spațiu de învățământ, în spațiu necesar amenajării unui teren de baseball/softball, deoarece 

documentația nu este completă, iar în completarea acesteia, printre altele, ne solicită obținerea 

avizului conform, privind schimbarea destinației a suprafeței de teren necesară amenajării căii de 

acces la terenul de baseball/softball, în cazul în care aceasta face parte din baza materială a unității de 

învățământ. 

Având în vedere cele menționate mai sus, procesul-verbal încheiat în data de 17.02.2020, cu 

privire la acordul favorabil al consiliului de administrație al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria, 

privind schimbarea destinației a suprafeței de teren necesară amenajării căii de acces la terenul de 

baseball/softball și memoriul justificativ al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria, nr. 

567/17.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului Alexandria, sub nr. 4.854/25.02.2020, este 

necesară inițierea și aprobarea unui proiect de hotărâre al Consiliului Local al Municipiului

Alexandria, privind schimbarea destinației a suprafeței de teren necesară amenajării căii de acces la 

terenul de baseball/softball, în vederea obținerii avizului conform al ministrului educației și cercetării, 



în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice, nr. 

5.819/25.11.2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea 

destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și 

condițiile necesare acordării acestuia și ale art. 112, alin. (6) din Legea nr. 1/05.01.2011 – a educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare, unde se precizeaza că: “Schimbarea destinaţiei 

bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face de către 

autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educaţiei naţionale. 

Procedura elaborării avizului conform şi condiţiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin 

al ministrului educaţiei naţionale.”

Bunul menționat mai sus, ale cărui elemente de identificare sunt precizate în anexa nr. 1 

(Listă), care face parte integrantă din prezenta hotărâre, propus să i se schimbe destinația, în vederea

dării în folosință gratuită a acestuia, în condițiile legii, către Federația Română de Baseball și 

Softball, pentru realizarea obiectivului de investiții teren sportiv de baseball/softball, aparține

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, conform prevederilor H.G.R. nr. 

1.358/2001, privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria.

2. OPORTUNITATEA:

Proiectul de hotărâre, cu privire la schimbarea destinației a unui teren din cadrul Liceului 

Tehnologic Nr. 1, aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria,

generează urmatoarele beneficii:

- obtinerea avizului conform al ministrului educatiei nationale;

- soluționarea solicitării Federației Române de Baseball și Softball, nr. 98/06.06.2018, 

înregistrată la Primăria Municipiului Alexandria, cu nr. 12.589/07.06.2018 ;

- realizarea unui teren sportiv de baseball/softball.

3.   LEGALITATEA:

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susținut din punct de vedere legal de 

următoarele prevederi de acte normative:

- art. 112, alin. (2), alin. (6) și alin. (61) din Legea nr. 1 / 05.01.2011 – a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare;

- art. 4, lit. “b” din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice, nr. 

5.819/25.11.2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru 



schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar 

de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

- prevederile art. 35, alin. (1) si alin. (2), din Legea nr. 69 / 28.04.2000-a educației fizice și 

sportului, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile H.G.R. nr.1358/2001, privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria;

- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1), alin. (3), 

lit. “g” și ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare.

Propunerea privind schimbarea destinației a unui teren din cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1, 

aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, considerăm că este legală, 

necesară și oportună, drept pentru care s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre.

În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (3), lit. “a”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 

privnd Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit 

prezentul raport comun de specialitate, cu privire la schimbarea destinației a unui teren din cadrul 

Liceului Tehnologic Nr. 1, aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 

care împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria.

Direcția Patrimoniu,                          Direcția Economică,                                                                    
Director executiv,      Director executiv,
Dumitru OPREA Haritina GAFENCU                                               

Direcția Juridic Comercial,
Director executiv,

Postumia CHESNOIU

RED. D.O.                                                                                                                 



JUDEȚUL TELEORMAN                                          ANEXA nr. 1 la
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                H.C.L. nr. 92din 30 martie 2020
CONSILIUL LOCAL                                                      

LISTĂ

CU ELEMENTELE DE IDENTIFICARE ALE TERENULUI DIN CADRUL LICEULUI 
TEHNOLOGIC Nr. 1, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES LOCAL AL 

MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, CĂRUIA I SE SCHIMBĂ DESTINAȚIA:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

Gina Georgeta CUREA

Nr.

crt.

Amplasamentul terenului 
căruia i se schimbă destinația 

Suprafata teren 

-m.p.-

Destinatia 
actuala a 
terenului

Destinatia propusa
a terenului

Perioada de timp 
de schimbare a 

destinatiei
terenului

-ani-

Observații

1. TEREN DIN CADRUL
LICEULUI TEHNOLOGIC 
Nr. 1, municipiul Alexandria, 

strada Șoseaua Turnu Măgurele, 
nr. 1-3, judetul Teleorman

561,00

Spațiu de 
învățământ 

Spațiu necesar 
amenajării unui drum 
de acces sportivi la 

terenul de 
baseball/softball

20

Terenul are numarul 
cadastral 23029 ce 

este înscris în cartea 
funciară CF nr. 

23029/Municipiul 
Alexandria



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

Gina Georgeta CUREA                                

Teren din cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1, Strada Șoseaua 
Turnu Măgurele, nr. 1-3, mun. Alexandria, jud. Teleorman     Anexa nr. 2 la

H.C.L.

Nr.92 din 30 martie 2020

PLAN DE SITUAȚIE

Steren=561,00 m.p.

ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL





ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,
Consilier,

Gina Georgeta CUREA                                

Teren din cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1,  Strada Șoseaua Turnu 
Măgurele, nr. 1-3, mun. Alexandria, jud. Teleorman     

Anexa nr. 3 la
H.C.L.

Nr.92 din 30 martie 2020

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN 
TERITORIU

Steren=561,00 m.p.


