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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE,

privind atribuirea de denumire pentru Centru Multifuncțional pentru Tineri
   

Prin referatul de aprobare nr. 13421/14.03.2023, Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor
Drăgușin, propune un proiect de hotărâre, privind atribuirea de denumire pentru Centru Multifunctional
pentru Tineri în ,,Centru Multifuncțional pentru Tineri – Marin Preda”, imobil aparținând domeniului
public  de  interes  local  al  municipiului  Alexandria,  cu  numărul  cadastral  23487,  situat  în  str.
Confederației, nr. 1, mun. Alexandria, jud. Teleorman.

 Marin Preda a fost  unul dintre cei mai importanți romancieri români din perioada postbelică,
născut în Siliștea Gumești, jud. Teleorman la data de 5 august 1922.A scris o serie de opere literare,
dintre  cele  mai  cunoscute  fiind  romanul  “Moromeții”,  scris  în  două volume  apărute  in  anul  1955,
respectiv 1967, un roman social care l-a consacrat pe marele nostru scriitor.Ulterior romanul a devenit
scenariu pentru filmul “Moromeții”   în anul 1986, filmat în jud. Teleorman, însă nu la Siliștea Gumești
unde s-a născut scriitorul ci la Talpa.

Construcția,  cu  numărul  cadastral  23487, înscris  în  cartea  funciară  cu  numărul  23487/UAT
aparține domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, are următoarele carateristici:  

- construcție din cărămidă acoperită cu tablă;
- suprafață construită: 776 mp;
- suprafață desfășurată: 1417 mp;
- valoare de inventar construcție: C1= 487.000 Lei.

Destinația construcției, conform cărții  funciare nr. 23487, prin încheierea nr. 53063/09.08.2017,
este de construcții administrative și social culturale.

       Proiectul  de hotărâre supus spre aprobare, este susținut din punct  de vedere legal,  de
următoarele acte normative:

- Hotărârea nr. 497/13.07.2017,  pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Gu-
vernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman;

- Prevederile  O.G nr.  63/29.08.2002,  privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,  cu  modi-
ficările și completările ulterioare;

- Legea 48/2003 pentru aprobarea OG nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;
- Legea 76/2007 pentru modificarea și completarea OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau modifi -

carea de denumiri;
- Prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit c), alin. (6), lit. d) din O.U.G. nr.  57/03.07.2019, privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
       În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (3), lit. “a”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind

Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport
comun de specialitate, cu privire la atribuirea de denumire pentru Centru Multifuncțional pentru Tineri,
care împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al
Municipiului Alexandria.
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