
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Priveşte: preluarea din proprietatea publica a statului prin Ministerul Tineretului si Sportului in    
               proprietatea publica a municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al    
               Municipiului Alexandria, a unui imobil- Sala Polivalenta, situat in strada Al.Ghica nr.86-88   
 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere:  

- expunerea de motive nr. 11534/22.05.2013, a Primarului Municipiului Alexandria;  
- raportul comun de specialitate nr.11535/22.05.2013, al Arhitectului Sef, 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;  
- prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ala art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă preluarea din proprietatea publica a statului prin Ministerul Tineretului si Sportului 

in    proprietatea publica a municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria, a unui imobil situat in strada Al.Ghica nr.86-88, conform anexei nr. 1 ( lista cu elementele de 
identificare ),anexa nr.2 ( pan de situatie ) anexa nr.3 ( plan de incadrare in teritoriu ) anexe care fac parte 
integranta din prezenta hotarare.  

Art.2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Sef, 
Directiei Buget Finante Taxe si   Impozite, Directiei Administratie Publica Locala si  Directiei Patrimoniu 
pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  
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