
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentelor 

situate pe strada Alexandru Ghica, nr. 119 – Stadion Municipal şi pe strada Vedea, nr. 4,  
municipiul Alexandria si asigurarea 

condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
"Complex Sportiv Stadion  Municipal din Municipiul Alexandria, judeţul Teleorman” 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinarã,  având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 34589/27.11.2015, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 34590/27.11.2015, al Serviciului Valorificare Patrimoniu, Direcţiei 

Administraţie Publică Locală, Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite şi DirecţiaTehnic Investiţii; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ,,C.N.I.” S.A.; 
- prevederile art. 36 alin. (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) si ale 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 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania 
Naţională de Investiţii,,C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului situat în municipiul Alexandria, strada 
Alexandru Ghica, nr. 119 – Stadion Municipal, judeţul Teleorman şi aflat în administrarea Consiliului local al 
municipiului  Alexandria, în suprafaţă construită de  7.423 mp şi teren aferent în suprafaţă de 24.467mp, identificat 
potrivit Cărţii funciare nr. 23919, nr. topo 23919, nr. topo 23919-C1, nr. topo 23919-C2, nr. topo 23919-C3, nr. topo 
23919-C4, nr. topo 23919-C5, nr. topo 23919-C6 si nr. topo 23919-C7,si a amplasamentului teren, situat in municipiul 
Alexandria, strada Vedea, nr. 4, judetul Teleorman, si aflat in administrarea Consiliului local al municipiului 
Alexandria, in suprafaţă de 2568 mp, identificat potrivit Cărţii funciare nr.23951, nr.topo 23951, libere de orice sarcini, 
în vederea şi pe perioada realizării  de către ,,C.N.I.”- S.A. a obiectivului de investiţii "Complex  Sportiv Stadion  
Municipal din Municipiul Alexandria, judeţul Teleorman". 

Art.2. Se aprobă demolarea construcţiilor, aflate pe amplasamente, construcţii care nu fac obiectul predării şi 
anume construcţia C8 ( C2 în CF. nr. 23602 sistată) din CF nr. 23919, constructia C9 (C3 in CF. nr. 23602 sistată) 
din CF nr. 23919, construcţia C1 din CF. nr. 23951, construcţia C2 din CF. nr. 23951, construcţia C3 din CF. nr. 
23951, construcţia C4 din CF. nr. 23951 şi construcţia C5 din CF. nr. 23951,  anterior semnării protocolului de 
predare primire. 

 



 

Art.3. Amplasamentele sunt viabilizate, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în 
vigoare. 

Art.4. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman,  
a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi ( electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). 

Art.5. Consiliul Local al municipiului Alexandria, se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren 
necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art.6. Se aprobă finanţarea din bugetul local acheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate de U.A.T. 
Alexandria în valoare de 1.444.232 lei cu T.V.A.  

Art.7. Consiliul Local al municipiului Alexandria, se obligă ca, după predarea amplasamentelor şi a 
obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani. 

Art.8. Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 263/14.09.2015. 

 Art.9. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului- judeţul 
Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Valorificare Patrimoniu, 
Direcţiei Administraţie Publică Locală,  Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite şi Direcţiei Tehnic Investiţii,  spre 
cunoaştere şi punere în aplicare. 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                           CONSILIER                                                                              SECRETAR,      

                       Stelică TĂLPIGĂ                                                                   jr. Iulian PURCARU 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 372 din  04 decembrie 2015 

 

 

 

 

 

 

 


