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HOTÃRÂRE 

 Priveste: preluarea unui bun imobil,  constructie C2, apartinand domeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti , CV52,  de la Directia de Asistenta 
Sociala Alexandria si darea in administrare catre Clubul Sportiv Municipal Alexandria. 

                 
      Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în 
vedere: 
      -  referat de aprobare nr.16775/31.07.2019 al Primarului municipiului Alexandria; 
      - raportul  de specialitate nr.16776/31.07.2019 al  Directiei Patrimoniu, al Directiei Economice, al 
Directiei Juridic Comercial; 
      -  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
      - adresa Directiei de Asistenta Sociala Alexandria, nr.7736/25.07.2019, inregistrata la Primaria 
Municipiului Alexandria sub nr.16331/25.07.2019; 
      - adresa Clubului Sportiv Municipal Alexandria, nr.2069/29.07.2019, inregistrata la Primaria Municipiului 
Alexandria sub nr. 16759/29.07.2019; 

 - prevederile H.C.L. nr.346 din 25 noiembrie 2015 privind  darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, 
catre Serviciul Public Local Directia Generala de Asistenta Sociala a unui imobil, constructie C2, apartinand 
domeniului public de interes local al Municipiului  Alexandria, situat in strada Bucuresti, CV52; 

-   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 art. 237, alin. (1), lit. a din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al 
Romaniei; 
     -   prevederile art. 129, alin(2) lit.c), alin.(6) lit.a) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
al Romaniei, 
 
      În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin. (1), alin (3) lit. g) si alin(5) si ale art.196, alin (1), 
lit.a) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei: 
 

HOTÃRÃŞTE: 
 

       Art.1. Se aproba preluarea unui bun imobil, ,  constructie C2, apartinand domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti , CV52,  de la Directia de Asistenta Sociala 
Alexandria si darea in administrare catre Clubul Sportiv Municipal Alexandria , ale carui elemente de 
identificare sunt prevazute  in anexa nr.1 -Lista, anexa nr.2- plan de situatie, anexa nr. 3- plan de incadrare 
in teritoriu, care fac parte integranta din prezenta hotarare.   
      Art.2. Se aproba Contractul de dare in administrare, prevazut in anexa nr.4, care face parte integranta 
din prezenta hotarare.  
      Art.3.  Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa se semneze contractul de dare in 
administrare, actele aditionale ulterioare care vor fi incheiate cu Clubul Sportiv Municipal Alexandria.          



       Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 
Patrimoniu, Directiei Economice, Directiei de Asistenta Sociala Alexandria si Clubului Sportiv Municipal 
Alexandria, pentru cunoastere si aplicare. 
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