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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotarare ce priveste preluarea unui bun imobil,  constructie C2, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti , 
CV52,  de la Directia de Asistenta Sociala Alexandria si darea in administrare catre Clubul 
Sportiv Municipal Alexandria. 

 
               Prin adresa nr.7736/25.07.2019, inregistrata la Primaria Municipiului Alexandria cu 
nr.16331/25.07.2019, Directia de Asistenta Sociala Alexandria ne solicita intreprinderea demersurilor 
necesare privind predarea dreptului de administrare al imobilului,  constructie C2. 
             Prin H.C.L. nr. 346/25.11.2015, s-a aprobat darea in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta 
Sociala a bunului imobil,  constructie C2, apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada Bucuresti , Alexandria, pentru care s-a incheiat contractul de comodat cu nr. de 
inreg. 36747/15.12.2015. 
            Conform prevederilor cap.V. INCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT , pct. 4.3 “ Prin acordul 
partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.”  
            Urmare a exprimarii necesitatii luarii in administrare a acestui bun, de catre Clubul Sportiv Municipal 
Alexandria pentru desfasurarea activitatilor administrative, contractul de comodat nr. 36747/2015 va inceta 
prin acordul partilor si se va fi incheiat contract de administare ulterior aprobarii prezentului proiect de 
hotarare, avand in vedere prevederile 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 preluarea unui bun imobil,  constructie C2, apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Bucuresti , CV52,  de la 
Directia de Asistenta Sociala Alexandria si darea in administrare catre Clubul Sportiv Municipal Alexandria. 

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

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

PRIMAR, 
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