
JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 
Priveşte: darea în administrare către Şcoala Postliceală Sanitară Alexandria, a unor spaţii 

cu terenul cotă indiviză aferent, aparţinând domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria.  

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţã extraordinara, având în 
vedere:  

- expunerea de motive nr. 4947/21.02.2012, a Primarului municipiului Alexandria;  
- raportul comun de specialitate nr. 4948/21.02.2012, al Arhitectului Şef, Direcţiei Buget, Finanţe, 

Taxe şi Impozite, Serviciului Valorificare Patrimoniu;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
- prevederile H.G.R. nr. 961/10.08.1990, privind înfiinţarea Şcolii Postliceale Sanitare Alexandria; 
- prevederile H.C.L.nr.4/26.01.2012, privind schimbarea denumirilor unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat din municipiul Alexandria; 
- prevederile art. 9, alin. (2), art. 10, alin. (1), art. 23, alin. (1), lit. „e”, alin. (2), art. 24, alin. (3), art. 44 

şi art. 112, alin. (1) din Legea nr. 1 / 05.01.2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile H.G.R. nr. 1.358/2001,  Anexa 2, pozitia 228  – privind atestarea domeniului public al 
judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraselor si comunelor, cu  modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c” şi ale art.123, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările si completările ulterioare.  
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), si alin.(3) şi ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215 / 

2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aproba darea in administrare către Şcoala Postliceală Sanitară Alexandria, a unor spaţii 

cu terenul cotă indiviză aferent, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situate în strada Viitorului, nr. 78 ( etajul 3 in fostul internat şcolar al Colegiului Naţional „Al. D. Ghica”).  

Art.2. Elementele de identificare ale bunurilor propuse a fi date în administrare, sunt prevăzute în 
anexa nr. 1 ( lista cu elementele caracteristice), anexa nr. 2 ( plan de situaţie ) şi anexa nr. 3 ( plan de 
încadrare în teritoriu), anexe care fac parte integrantă din prezenta hoărâre. .  

Art.3. Se aprobă Contractul de dare in administrare prevăzut în anexa nr. 4, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4. În cazul modificării obiectului de activitate, contractul de dare in administrare îşi încetează 
valabilitatea de drept.  

Art.5. La data încetării contractului de dare in administrare, bunurile şi investiţiile realizate vor trece 
in proprietatea publică  de interes local al municipiului Alexandria. 



Art.6. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru semnarea contractului de dare în 
administrare. 

Art.7. Predarea – primirea bunurilor se face prin  proces verbal de predare primire 
            Art.8. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei Buget, 
Finanţe, Taxe şi Impozite si Serviciului Valorificare Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare.  
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