
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 

 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene  
prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului si 

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
Proiect pilot „Sala de educatie fizica scolara“  in incinta Scolii gimnaziale Alexandru Colfescu, 

str. Dunarii nr. 292, municipiul Alexandria, jud. Teleorman. 
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă  ordinara,  având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 13941/26.06.2018, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 13942/26.06.2018 al Directiei Patrimoniu, Direcţiei Economice, Direcţiei 

Tehnic Investiţii si Directiei Juridic Comercial; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ,,C.N.I.” S.A.; 
- Hotararea Guvernului nr. 1.358/27.12.2001, anexa nr. 2-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al 

municipiului Alexandria; 
- prevederile art. 36 alin. (2), lit. „c”   din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice  si Fondurilor 
Europene prin Compania Naţională de Investiţii,,C.N.I.”- S.A., pe bază de protocol,  a terenului situat in str. Dunării 
nr. 292, municipiul Alexandria, jud. Teleorman, aflat in proprietate municipiului Alexandria si in administrarea 
Consiliului Local al municipiului Alexandria, in suprafata de 1.866,13 mp, identificat potrivit Cartii Funciare nr. 23119, 
nr. topografic 23119, liber de orice sarcini, in vederea si pe perioada realizarii de catre „C.N.I. “- S.A. a obiectivului de 
investitii „Sala de sport“. 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în 
vigoare. 

Art.3. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman,  
a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi ( electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.). 

Art.4. Consiliul Local al municipiului Alexandria, se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren 
necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

 



 

Art.5. Consiliul Local al municipiului Alexandria se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a 
obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani. 

 Art.6. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu, Direcţiei 
Economice, Direcţiei Tehnic Investiţii si Directiei Juridic Comercial,  spre cunoaştere şi punere în aplicare. 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                           CONSILIER,                                                                              SECRETAR,      

                         Gică ANGHEL                                                                      jr. Iulian PURCARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria 

Nr. ___________din  27 iunie 2018 

 

 

 

 



 
 
JUDEŢUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA  
Nr. 13941/26.06.2018 
 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene  
prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului si 

asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
Proiect pilot „Sala de educatie fizica scolara“  in incinta Scolii gimnaziale Alexandru Colfescu, 

str. Dunarii nr. 292, municipiul Alexandria, jud. Teleorman. 
  
 

In baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ,,C.N.I.” S.A. si a prevederilor H.G. nr. 
818/03.07.2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru derularea Programului Săli de sport, realizat prin 
Compania Naţionala de Investiţii ,,C.N.I.” S.A. , Primaria municipiului Alexandria a solicitat realizarea in incinta scolii 
gimnaziale Alexandru Colfescu din municipiul Alexandria, strada Dunarii nr. 292, judetul Teleorman a unei sali de 
sport. 

Pentru finantarea executiei prin Programul Săli de sport, este necesara transmiterea  in folosinta gratuita 
catre Compania Naţionala de Investiţii ,,C.N.I.” S.A. a terenului in suprafata de 1.866,13 mp apartinand domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria, situat  in strada Dunarii nr. 292, pe durata realizarii obiectivului de 
investitii.  

Ca urmare a celor expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din legea 215 / 2001, 
privind administratia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de catre 
Directia  Patrimoniu, a unui proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice si Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii  proiect pilot „Sala de educatie fizica scolara “  din municipiul 
Alexandria. 
            Proiectul de hotarare impreuna cu intrega  documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului 
Local al municipiului Alexandria. 

 
 
 

PRIMAR, 
 

Victor  DRĂGUŞIN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA  
Directia Patrimoniu 
Directia Economica 
Directia Tehnic Investitii 
Directia Juridic Comercial 
Nr. 13942 / 26.06.2018 
 
                 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale,  
Administraţiei Publice si Fondurilor Europene  

prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului si 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

Proiect pilot „Sala de educatie fizica scolara“  in incinta Scolii gimnaziale Alexandru Colfescu, 
str. Dunarii nr. 292, municipiul Alexandria, jud. Teleorman. 

 
 
         Prin expunerea de motive nr.  13941/26.06.2018, Primarul municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin, propune 

un proiect de hotarare cu privire la  predarea pe perioada realizarii obiectivului de investitii Sală de sport, către 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si  Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii 

,,C.N.I.” S.A., a terenului in suprafata de 1.866,13 mp din municipiul Alexandria, str. Dunarii nr. 292. 

NECESITATE SI  OPORTUNITATE 

Investitia propusa vine in sprijinul comunitatii pentru rezolvarea problemelor infrastructurii educationale cu 

care se confrunta : asigurarea pe termen scurt si mediu a conditiilor satisfacerii procesului educational al elevilor. 

In vederea realizarii investitiei este necesara transmiterea in folosinta gratuita catre Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a 

terenului pe durata realizarii obiectivului de investitii. 

ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 

Avand in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ,,C.N.I.” S.A. si a prevederilor 

H.G. nr. 818/03.07.2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru derularea Programului Săli de sport, 

realizat prin Compania Naţionala de Investiţii ,,C.N.I.” S.A. , Primaria municipiului Alexandria a solicitat realizarea in 

incinta scolii gimnaziale Alexandru Colfescu din municipiul Alexandria, strada Dunarii nr. 292, judetul Teleorman a 

unei sali de sport. 

Intrucat in incinta acestei unitati de invatamant nu exista o sala de sport astfel incat sa permita organizarea 

de competitii scolare pe acest profil, Primaria municipiului Alexandria si-a propus sa vina in sprijinul comunitatii locale 

si  a procesului educational prin gasirea tuturor mijloacelor tehnice si economice pentru realizarea obiectivului mai 



sus prezentat.pentru finantarea executiei pri Programul Săli de sport , este necesara transmiterea in folosinta 

gratuita, catre  

 

 

 

Compania Naţionala de Investiţii ,,C.N.I.” S.A. a terenului in suprafata de  1.866,13 mp, apartinand domeniului public 

de interes local al municipiului Alexandria din strada Dunarii nr. 292, judetul Teleorman 

LEGALITATE 

Proiectul de hotarare supus spre dezbatere si aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria este 

justificat si sustinut din punct de vedere legal de urmatoarele prevederi de acte normative: 

− prevederile O.G. nr.16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 25/2001 privind infiintarea 

companiei Nationale de Investitii ,,C.N.I.” S.A.; 

− prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c”  si ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Propunerea privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice si Fondurilor 

Europene prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a terenului in suprafata de 1.866,13 mp apartinand 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat  in  municipiul Alexandria, strada Dunarii nr. 292, 

pe durata construirii obiectivului de investiţii  Sală de sport,   consideram ca este necesara, oportuna si legala, drept 

pentru care se va intocmi proiect de hotarare in acest sens. 

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

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

                         Directia Patrimoniu                                                                    Directia  Economica   
                           Director executiv,                                                                        Director executiv, 
                                                                                         
                           Dumitru OPREA                                                                         Haritina GAFENCU            
                                                                                           
                     

 
                    Directia Tehnic Investitii                                                          Directia Juridic Comercial 
                          Director executiv,                                                                       Director executiv, 
                                        
                            Maria GOGOI                                                                      Postumia CHESNOIU       
                                                                                                                                 
                                                                  
      
                                                                                
 
 

 

 



 


