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  Priveste: schimbarea destinatiei unei parti din constructia C1 cu numarul cadastral 23198-

C1, din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 10, apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea desfiintarii 

(demolarii) partiale a constructiei C1, pe perioada desfasurarii lucrarilor de 

desfiintare (demolare), pentru realizarea proiectului “Reabilitare, extindere si 

dotare Gradinita cu Program Prelungit Nr. 10” 

 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit în sedinta ordinara, având 

în vedere:  
- expunerea de motive nr. 1.681/22.01.2018, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 1.682/22.01.2018, al Serviciului Gestionare Patrimoniu 

Public si Privat, Directiei Economice, Serviciului Juridic Comercial; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 
- adresa Directiei Tehnic Investitii, Compartimentul Investitii, nr. 31.016/17.11.2017; 
- avizul nr. 16/Z/14.06.2017 al Directiei Judetene pentru Cultura Teleorman; 
- acordul nr. 55.468/01.11.2017 al Inspectoratului Judetean in Constructii Teleorman; 
- prevederile  art. 112, alin. (2), alin. (6) si alin. (6

1
) din Legea nr. 1 / 05.01.2011 – a educatiei 

nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, nr. 

5.819/25.11.2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru 
schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar 
de stat, precum si conditiile necesare acordarii acestuia; 

- prevederile H.G.R. nr.1358/2001, privind atestarea inventarului bunurilor care apartin 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 119, art. 120 din Legea nr. 215/2001, a 
            administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 

HOTARASTE: 

  

 

Art. 1. Se aproba schimbarea destinatiei unei parti din constructia C1 cu numarul cadastral 
23198-C1, din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 10, situata in strada Dunarii, nr. 131, 
apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea desfiintarii 
(demolarii) partiale a constructiei C1, respectiv a cladirilor C1/2, C1/3 si C1/4,  pe perioada 
desfasurarii lucrarilor de desfiintare (demolare), pentru realizarea proiectului “Reabilitare, extindere 
si dotare Gradinita cu Program Prelungit Nr. 10”, cu elementele de identificare prevazute in anexa nr. 



1 – Lista, anexa nr. 2 – Releveu, anexa nr. 3 – Plan de amplasament si delimitare, anexa nr. 4 – Plan 
de incadrare in teritoriu, care fac parte integranta din prezenta hotarare.  

 Art. 2. Prevederile art. 1 se aplica dupa obtinerea avizului conform al ministrului educatiei 
nationale, privind schimbarea schimbarea destinatiei unei parti din constructia C1 cu numarul 
cadastral 23198-C1, din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 10, apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria, in vederea desfiintarii (demolarii) partiale a constructiei 
C1, respectiv a cladirilor C1/2, C1/3 si C1/4,  pe perioada desfasurarii lucrarilor de desfiintare 
(demolare), pentru realizarea proiectului “Reabilitare, extindere si dotare Gradinita cu Program 
Prelungit Nr. 10”.  

Art. 3. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa 
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria, Directiei Economice, Serviciului Juridic Comercial si Serviciului Gestionare 

Patrimoniu Public si Privat, pentru cunoaștere si punere in aplicare. 

 
 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       CONTRASEMNEAZA, 

                  CONSILIER,                                                                                 SECRETAR, 

           

              Sorin Gabriel ILIE                                                                     jr. Iulian PURCARU 

 
 

 

 

 

 

ALEXANDRIA, 

Nr. 15 din 31 ianuarie  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


