
ROMÂNIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTÃRÂRE 
 
      Priveste: modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv 
Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare. 
 
     Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.28565/13.12.2019 al Primarului municipiului Alexandria; 
-  raportul de specialitate nr.28566/13.12.2019 al  Directiei Patrimoniu, Directiei Economice, Directiei 

Juridic Comercial; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;  
-  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, ANEXA Nr. 2-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public 
al municipiului Alexandria, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.58 si art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  prevederile art. 92, alin (2), lit.d), art. 129, alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a), art. 297, alin. (1)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.I. Se  modifica Art.8 din HCL nr. 167 din 18 iunie 2018 si va vea urmatorul cuprins :  
               „Art.8. Se aproba darea in folosinta gratuita, pe termen limitat- 5 ani a unui spatiu avand suprafata 
utila de 25,85 mp in imobilul C1- SEDIUL PRIMARIEI (D+P+2E), demisol, camera 12, strada Dunarii, nr. 139, 
inscris in Cartea Funciara nr.23518 Alexandria.”  
                Art.II. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze  Actul aditional  la Contractul 
de comodat nr.13523 din 21.06.2018, ce va fi incheiat cu Clubul Sportiv Municipal Alexandria. 
               Art.III.  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 Clubului Sportiv Municipal Alexandria, pentru cunoastere si punere 
in aplicare. 
 
                     PRESEDINTE DE SEDINTÃ                                                             CONTRASEMNEAZA 
                                CONSILIER,                                                                         SECRETAR GENERAL,  
                               
                              Silvia COBÂRLIE                                                                         Alexandru Razvan CECIU 
 
 
 
 
 

  ALEXANDRIA 
  Nr.__________din  19 decembrie 2019 



  Primãria Municipiului Alexandria 
Directia Patrimoniu 
Directia Economice 
Directia Juridic Comercial 
Nr.28566/13.12.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
       La proiectul de hotarare ce priveste modificarea modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind 

aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a 

regulamentului de organizare si functionare. 

 

 
            Prin referatul de aprobare nr.28565/13.12.2019 Primarul municipiului Alexandria d-l Victor Dragusin, 

propune un proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind aprobarea 

infiintarii Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a regulamentului de 

organizare si functionare. 

            Necesitate si Oportunitate  

            Prin HCL nr. 167/18.06.2018 s-a aprobat infiintarea Clubului Sportiv Municipal Alexandria, 

organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare. 

          In temeiul prevederilor  HCL nr. 167/18.06.2018 si prevederilor art. 2146-2157 Noul Cod Civil s-a incheiat 

contractul de comodat nr.13523/21.06.2018 cu Clubul  Sportiv Municipal Alexandria, pentru spatiu- birou  in 

suprafata utila de 11 mp, situat in str. Dunarii, nr. 139, Primaria municipiului Alexandria, camera 54, et.2. 

          Pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor administrative  propunem darea in folosinta a gratuita 

a spatiului in suprafata utila de 25,85 mp situat  la demisolul  imobilului C1- SEDIUL PRIMARIEI (D+P+2E), 

strada Dunarii, nr. 139, inscris in Cartea Funciara nr.23518 Alexandria.  

Conform Anexei nr,2 la Hotararea Guvernului nr. 1358/2001, privind atestarea domeniului public al 

judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman, cu modificarile si 

completarile ulterioare, C1- SEDIUL PRIMARIEI (D+P+2E) face parte din domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria 

              Conform prevederiilor ART. 108 din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei 

care mentioneaza urmatoarele : 

     “Administrarea domeniului public şi privat  al unităţilor administrativ-teritoriale 

    Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, 

ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie: 

    a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-

teritoriale care le are în proprietate; 

    b) concesionate; 

    c) închiriate; 

    d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; 

    e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 

       Avand in vedere cele mentionate mai sus  propunem modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 

privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a 

regulamentului de organizare printr-un proiect de hotarare.  

          Legalitate : 

- prevederile art.58 si art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



 -    prevederile art. 92, alin (2), lit.d) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei 

     -    prevederile art. 297, alin. (1),  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,       

           Propunerea privind, modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind aprobarea infiintarii Clubului 

Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare, 

 consideram ca este legala, necesara si oportuna si se va intocmi proiectul de hotarare, care impreuna cu 

intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si adoptare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

                   

                 DIRECTIA PATRIMONIU                                              DIRECTIA ECONOMICA                                                      
                                  Director executiv                                                      Director executiv           
                                   Dumitru OPREA                                                                 Haritina GAFENCU                                                                          
 
                       

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 
Director executiv 

Postumia CHESNOIU 
 
 

RED.B.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.28566/13.12.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 

 
       La proiectul de hotarare ce priveste modificarea  H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind aprobarea 

infiintarii Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a regulamentului de 

organizare si functionare. 

 
.       Prin HCL nr. 16718.06.2018 s-a aprobat infiintarea Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, 

statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare. 

          In temeiul prevederilor  HCL nr. 16718.06.2018 si prevederilor art. 2146-2157 Noul Cod Civil s-a incheiat 

contractul de comodat nr.13523/21.06.2018 cu Clubul  Sportiv Municipal Alexandria, pentru spaiu- birou  in 

suprafata utila de 11 mp, situat in str. Dunarii, nr. 139, Primaria municipiului Alexandria, camera 54, et.2. 

          Pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor administrative  propunem darea in folosinta a gratuita 

a spatiului in suprafata utila de 25,85 mp situat  la demisolul  imobilului C1- SEDIUL PRIMARIEI (D+P+2E), 

strada Dunarii, nr. 139, inscris in Cartea Funciara nr.23518 Alexandria.  

           Conform Anexei nr,2 la Hotararea Guvernului nr. 1358/2001, privind atestarea domeniului public al 

judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman, cu modificarile si 

completarile ulterioare, C1- SEDIUL PRIMARIEI (D+P+2E) face parte din domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria. 

           Conform  prevederilor ART. 108 din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei care 
mentioneaza urmatoarele : 
     “Administrarea domeniului public şi privat  al unităţilor administrativ-teritoriale 

    Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, 
ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie: 
    a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-
teritoriale care le are în proprietate; 
    b) concesionate; 
    c) închiriate; 
    d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; 
    e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 

           Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136, alin (1) si alin. (3) din OUG 

57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea de catre Directia Patrimoniu, a unui 

proiect de hotarare  cu privire  la modificarea H.C.L. nr. 167 din 18 iunie 2018 privind aprobarea infiintarii 

Clubului Sportiv Municipal Alexandria, organigramei, statului de functii si a regulamentului de organizare si 

functionare. 

              Proiectul de hotarare impreuna cu toata documentatia va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 
PRIMAR, 

 
Victor DRAGUSIN 

 
 
 
 
 
 
Red. BD 



 


