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RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE 
 

la proiectul  de  hotarare  privind 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 

  
  
 

 
Prin expunerea de motive nr. 3.576/15.02.2019, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Dragusin 

propune elaborarea de catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare, cu privire la 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.  

 

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA: 

 

Prin solicitarea nr. 104/08.02.2019 a Clubului Sportiv Teleorman Alexandria, inregistrata la Primaria 

Municipiului Alexandria cu nr. 2.994/11.02.2019, acesta ne face cunoscut faptul, ca urmare a adresei Clubului 

Sportiv Teleorman Alexandria, nr. 324/22.09.2017, inregistrata la Primaria Municipiului Alexandria cu nr. 

25.219/25.09.2017, acesta solicita trecerea in administrare catre Ministerul Tineretului si Sportului prin Clubul 

Sportiv Teleorman Alexandria, a Salii de Culturism – spatiu situat in Alexandria, str. Dunarii, nr. 49 A, Cvartal 79, 

iar in acest sens s-a emis H.C.L. nr. 211/30.07.2018. Deoarece in contextul acestei hotarari si al documentelor 

de fundamentare aferente nu a fost mentionata “trecerea in administrare catre Ministerul Tineretului si Sportului 

prin Clubul Sportiv Teleorman Alexandria”, se solicita emiterea unei noi hotarari a Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria, in care sa fie inclusa aceasta mentionare, conforma cu cerintele si exigentele legislative 

in vigoare.  

In vederea solutionarii cererii Clubului Sportiv Teleorman Alexandria mentionata mai sus, este necesara 

modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 211/30.07.2018, care are 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, 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.”, 
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.” 

Modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 211/30.07.2018 se va face cu respectarea prevederilor 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.  

 

1. LEGALITATEA 

 

Proiectul de hotarare supus spre aprobare este sustinut din punct de vedere legal de urmatoarele 

prevederi de acte normative: 

- 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”, 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 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 , 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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