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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind trecerea imobilului-Sala de culturism 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 expunerea de motive nr. 15.806/18.07.2018, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 

Dragusin propune un proiect de hotarare, cu privire la trecerea imobilului-Sala de culturism 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. 

 . 
 
1.  NECESITATEA: 
 
Prin adresa Clubului Sportiv Teleorman Alexandria, nr. 324/22.09.2017, inregistrata la Primaria 

Municipiului Alexandria, cu nr. 25.219/25.09.2017, acesta ne solicita sa fim de acord cu trecerea in 
administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Clubul Sportiv Teleorman Alexandria a imobilului-
Sala de culturism, clubul dispunand de resursele financiare necesare pentru intretinerea si functionarea 
acestuia. Conform adresei Ministerului Tineretului si Sportului nr. 11.877/21.09.2017, ca urmare a 
adresei Clubului Sportiv Teleorman Alexandria, nr. 315/18.09.2017, ministrul tineretului si sportului isi 
exprima acordul cu preluarea in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Clubul Sportiv 
Teleorman Alexandria, a imobilului-Sala de Culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79.   

Imobilul solicitat apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, conform prevederilor 

H.G.R. nr. 1.358/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor 

si comunelor din judetul Teleorman si ale H.C.L. nr. 83/28.03.2013, privind declararea ca bunuri apartinand 

domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria si este prezentat in Anexa nr.1 (Lista), 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 



Trecerea imobilului-Sala de culturism cu bunurile din dotare, situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 
79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, se va face cu 
respectarea prevederilor art. 9, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate 
publica, cu modificarile si completarile ulterioare si este necesara pentru darea in administrare a 
Ministerului Tineretului si Sportului. 

Mentionam, ca odata cu aprobarea prezentului proiect de hotarare isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. 
nr. 48/25.02.2016, privind darea in administrare a unui bun apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, Sala de culturism, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului 
Public Alexandria. 

Fata de cele mentionate mai sus, este necesara trecerea imobilului propus din domeniul public al municipiului 

Alexandria in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea a acestuia catre Ministerul Tineretului si 

Sportului.  

 

2. OPORTUNITATEA: 
 
Trecerea imobilului propus din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului 

Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului , genereza urmatoarele 

beneficii: 

 solutionarea solicitarilor Ministerului Tineretului si Sportului si Clubului Sportiv Teleorman 
Alexandria; 

 alocarea de resurse financiare suficiente pentru intretinerea si functionarea corespunzatoare 
a imobilului respectiv cu bunurile din dotare. 
 

 
3. LEGALITATEA: 
 
Proiectul de hotarare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria, este justificat si sustinut din punct de vedere legal, de prevederile  urmatoarelor acte 
legislative in vigoare: 

 art. 9, alin. (1)  si alin. (2) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

 prevederile art. 21, lit. “a”, din Legea nr. 195 / 22.05.2006 privind cadrul descentralizarii; 

 prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 45, alin. (1), alin. (3), art. 115, alin (1), lit. “b”, 
din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.    

 
Propunerea privind trecerea trecerea imobilului-Sala de culturism 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, consideram, ca este necesara, 
oportuna si legala, drept pentru care se va intocmi un proiect de hotarare in acest sens. 

 
Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria.  
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