
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Priveşte: privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii - C.N.I.- 
S.A.,  
              a terenului in suprafata de 2400 mp, aparţinând domeniului public de interes local al   
              municipiului Alexandria, situat în strada 1907 nr.60 bis,  pe durata construirii obiectivului         
              ,, Sala de Sport” 
 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere:  

- expunerea de motive nr.23201/21.10.2013, a Primarului Municipiului Alexandria;  
- raportul comun de specialitate nr.23202/21.10.2013, al Directiei Tehnic Investitii, 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. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 
modificările şi completările 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 transmiterea în folosinţă gratuită, către Compania Naţională de Investiţii - C.N.I.- 
S.A.,  
 a terenului in suprafata de 2400 mp, aparţinând domeniului public de interes loca al  municipiului 
Alexandria, situat judetul Teleorman, municipiul Alexandria,  strada 1907 nr.60 bis, pe durata construirii 
obiectivului         
,, Sala de Sport” identificat potrivit planului de situatie si extrasului de carte Funciara nr.33486 din data de 
25.10.2013, al Cartii Funciare nr.23116, numarul Topo 23116, anexate si care fac parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.2. Terenul identificat la art.1 face parte din domeniul public de interes local al municipiului 
Alexandria si se transmite in folosinta gratuita S.C. Compania Nationala de Investitii S.A. pe durata 
realizarii constructiei ,,Sala de Sport”. 

Art.3. Predarea terenului se va face in conditiile legii, pe baza de protocol de predare primire intre 
Consiliul Local al municipiului Alexandria si S.C. Compania Nationala de Investitii S.A. 

Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Tehnic 



Investitii, Arhitectului Sef, Directiei Buget Finante Taxe si   Impozite, Directiei Administratie Publica Locala 
si Directiei Patrimoniu pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  
 
 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
                              CONSILIER,                                                                           SECRETAR,  
 
                     Gina Georgeta CUREA                                                            Jr. Iulian PURCARU  
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