
 

 

Primãria Municipiului Alexandria 
Serviciul Juridic Comercial 

Directia Economica 

Serviciu Gestionare Patrimoniu Public si Privat 

Nr.31087/20.11.2017 
 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind modificarea  H.C.L. nr. 271/28.09.2017 privind darea in 
folosinta gratuita pe termen limitat, a unui imobil apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in str.Carpati, nr.21, catre Casa 
Corpului Didactic Teleorman 

 
           Prin expunerea de motive nr.31086/20.11.2017,  Primarul muncipiului Alexandria d-l 

Victor Dragusin, propune un proiect de hotarare cu privire la modificarea  H.C.L. nr. 
271/28.09.2017 privind darea in folosinta gratuita pe termen limitat, a unui imobil 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in 
str.Carpati, nr.21, catre Casa Corpului Didactic Teleorman. 

 
   Necesitate si Oportunitate 

         Prezentul proiect de hotarare are ca scop modificarea  H.C.L. nr. 271/28.09.2017 privind 
darea in folosinta gratuita pe termen limitat, a unui imobil apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, situat in str.Carpati, nr.21, catre Casa Corpului 
Didactic Teleorman. 

   Prin HCL nr.271/28.09.2017 s-a aprobat darea in folosinta gratuita pe termen limitat, a 
unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
str.Carpati, nr.21, catre Casa Corpului Didactic Teleorman. 

   Prin Adresa nr.4168/15.11.2017, Casa Corpului Didactic Teleorman, ne aduce la cunostinta 
faptul ca s-a demarat cel mai mare  proiect al invatamantului teleormanean, Proiectul CRED, la 
nivelul Ministerului Educatiei Nationale, al carui coordonator sunt si pentru utilizarea corpului 
de cladire care le-a fost repartizat, sunt necesare investitii importante, pe care Ministerul 
Educatiei Nationale le angajeaza numai prin anularea art.5.4. al Capitolului V AL contractului 
de comodat nr.26876/6.10.2017. 

 
Legalitatea  
Proiectul supus spre aprobare, are ca temei legal, prevederile art.2148 Cod civil ,art. 17, art. 

36 alin (1), alin.(2) din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.58 si art.59 din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
       
       Propunerea privind modificarea H.C.L. nr. 271/28.09.2017 privind darea in folosinta 
gratuita pe termen limitat, a unui imobil apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situate in str.Carpati, nr.21, catre Casa Corpului Didactic Teleorman, 



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. 
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