
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Priveste: revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism 
situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului
Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a 
acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinarã, având în 
vedere:

- referatul de aprobare nr. 4.492/20.02.2020, al primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.4.493/20.02.2020, al Directiei Patrimoniu, Directiei Economice si 

al  Directiei Juridic Comercial; 
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
- adresa Ministerului Tineretului si Sportului, nr. 1.269/18.02.2020, inregistrata la Primaria 

Municipiului Alexandria sub nr. 2.689/18.02.2020;
- prevederile Legii nr. 554/02.12.2004-a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. “g” si ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism 
situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul 
public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului.

Art.3. Prin grija secretarului general al municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului Judetului Teleorman, pentru verificarea legalitatii, primarului municipiului Alexandria, 
Directiei Patrimoniu, Directiei Economice si Directiei Juridic Comercial, pentru cunoastere si punere in 
aplicare.



PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA,

CONSILIER,                                                                         SECRETAR GENERAL,

Gina Georgeta CUREA                                                             Alexandru Razvan CECIU

ALEXANDRIA,                                             

Nr. 68 din 27 februarie 2020



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 4.492/20.02.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul  de  hotarare, cu privire la revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-
Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului 
Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre 

Ministerul Tineretului si Sportului

Prin H.C.L. nr. 211/30.07.2018 s-a aprobat trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, 

nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in 

vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului.

Ministerul Tineretului si Sportului, prin adresa nr. 1.269/18.02.2020, inregistrata la Primaria Municipiului 

Alexandria, sub nr. 2.689/18.02.2020, ne informeaza faptul, ca a promovat un proiect de act normativ privind 

preluarea in administrare a imobilului respectiv, dar acesta a fost avizat negativ de catre ministerele avizatoare 

si de asemenea, ca nu mai este interesat de preluarea in administrare a imobilului respectiv. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus si pentru preluarea Salii de culturism din proprietatea publica a  

statului roman si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, in proprietatea publica a municipiului 

Alexandria si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, este necesara revocarea H.C.L. nr. 

211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din 

domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare 

a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului.

Mentionez faptul, ca in prezent Sala de culturism, proaspat reabilitata, fiind nefolosita si neingrijita, este 

supusa degradarii.

Ca urmare a celor expuse mai sus şi conform prevederilor art. 136, alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ al României, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de către 

Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial, a unui proiect de hotărâre cu privire la

revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 

A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea 

darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea

Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRAGUSIN



RED. D.O.    



JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA PATRIMONIU 
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA COMERCIAL JURIDIC
Nr. 4.493/20.02.2020

RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE

la proiectul  de  hotarare, cu privire la revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea 
imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al 
Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a 

acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului

Prin referatul de aprobare nr. 4.492/20.02.2020, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 
Dragusin, propune elaborarea de catre Directia Patrimoniu, Directia Economica si Directia Comercial 
Juridic, a unui proiect de hotarare, cu privire la revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea 
imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului 
Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul 
Tineretului si Sportului.

NECESITATEA:

Prin H.C.L. nr. 211/30.07.2018 s-a aprobat trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada 
Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului 
Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului.

Ministerul Tineretului si Sportului, prin adresa nr. 1.269/18.02.2020, inregistrata la Primaria 
Municipiului Alexandria, sub nr. 2.689/18.02.2020, ne informeaza faptul, ca a promovat un proiect de act 
normativ privind preluarea in administrare a imobilului respectiv, dar acesta a fost avizat negativ de catre 
ministerele avizatoare si de asemenea, ca nu mai este interesat de preluarea in administrare a imobilului 
respectiv. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus si pentru preluarea Salii de culturism din proprietatea 
publica a  statului roman si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, in proprietatea publica a 
municipiului Alexandria si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, este necesara 
revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada Dunarii, 
nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului Roman, in 
vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului.

Mentionam faptul, ca in prezent Sala de culturism, proaspat reabilitata, fiind nefolosita si neingrijita, 
este supusa degradarii.



De asemenea, mentionam faptul, ca H.C.L. nr. 211/30.07.2018 nu a intrat in circuitul civil si nu 
a produs efecte juridice.  

OPORTUNITATEA:

Revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism situat in strada 
Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului 
Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului, genereaza 
urmatoarele avantaje:

- preluarea bunului imobil respectiv in proprietatea publica a municipiului Alexandria si in 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria;

- valorificarea eficienta a bunului imobil in cauza;
- solutionarea unor cereri ale persoanelor juridice, cu privire la atribuirea imobilului respectiv in 

conditiile legii, in vederea desfasurarii de activitati specifice destinatiei acestuia.  

LEGALITATEA:

Proiectul de hotarare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria, este sustinut din punct de vedere legal de prevederile urmatoarelor acte normative:

- prevederile Legii nr. 554/02.12.2004-a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. “g” si ale art. 196, alin. (1), lit. “a” 
din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Propunerea cu privire la revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de 
culturism situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in 
domeniul public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si 
Sportului, consideram, ca este necesara, oportuna si legala, drept pentru care se va intocmi un proiect de 
hotarare in acest sens.

În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (3), lit. a), din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ al României, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a întocmit prezentul raport comun de 
specialitate, cu privire la revocarea H.C.L. nr. 211/30.07.2018, privind trecerea imobilului-Sala de culturism 
situat in strada Dunarii, nr. 49 A, cvartal 79, din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul 
public al Statului Roman, in vederea darii in administrare a acestuia catre Ministerul Tineretului si Sportului,
care împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria.

Directia Patrimoniu,                                                                         Directia Economica,                                                                    
Director executiv,      Director executiv,



Dumitru OPREA                                                                             Haritina GAFENCU                   

Directia Juridic Comercial,
Director executiv,

Postumia CHESNOIU


