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JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr. 20.642/18.09.2019 

 
REFERAT DE APROBARE, 

 

la proiectul  de  hotarare  privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria si scoaterea din functiune, casarea si desfiintarea, a unor constructii din 

cadrul imobilului-Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu 
  
                          

 Prin Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr. 3.214/27.06.2017, s-a aprobat modificarea, completarea si inlocuirea 

Anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.827/2016, 

pentru aprobarea Listei sinteza a obiectivelor de investitii din cadrul Subprogramului “Sali de sport”, unde 

figureaza la pozitia 1.044 si Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu din municipiul Alexandria, judetul 

Teleorman. 

Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor hotararii mentionata mai sus, este necesara trecerea din 

domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si scoaterea din functiune, 

casarea si desfiintarea, in conditiile legii, a unor constructii din cadrul imobilului – Liceul Tehnologic Nicolae 

Balcescu situat in str. Libertatii, nr. 69, cu numerele cadastrale NC 23027-C8-Centrala termica, NC 23027-

C13-Laborator, inscrise in C.F. nr. 23027/UAT Alexandria, ce apartin domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, conform prevederilor H.G.R. nr. 1.358/2001, privind atestarea domeniului public al 

judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman.  

Mentionam faptul, ca prin avizul conform al ministrul educatiei nationale, nr. 9.203/23.07.2019, s-a 

avizat favorabil desfiintarea constructiilor mai sus mentionate, iar pe terenul ramas liber dupa demolarea 

celor doua constructii se va construi, prin C.N.I., o sala de sport, obiectiv cuprins, conform Ordinului 

M.D.R.A.P.F.E., nr. 3.214/07.06.2017, pe lista de sinteza a Subprogramului “Sali de sport”, la pozitia nr. 

1.044. 

Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de 

catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul 

privat de interes local al municipiului Alexandria si scoaterea din functiune, casarea si desfiintarea, a unor 

constructii din cadrul imobilului-Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu. 

 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

PRIMAR , 
 

Victor DRAGUSIN 
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