JUDEŢUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Comisia specială pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al municipiului Alexandria

ANEXA
la H.C.L. nr. 106 din 17 aprilie 2015

COMPLETARE
la inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria
Secţiunea I: Bunuri imobile
NR.
crt.
0

Codul de
clasificare
1

2352

1.6.2.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

2
3
h) Terenurile şi clădirile
în care îşi desfăşoară
activitatea Consiliul Local
şi Primăria, precum şi
instituţiile publice de
interes local
Centru multifuncţional
- strada Confederaţiei, nr. 1;
pentru tineri
- N – municipiul Alexandria;
- S - municipiul Alexandria;
- V – municipiul Alexandria (strada
Dunării);
- E – municipiul Alexandria (strada
Confederaţiei);
- suprafaţa totală de teren = 1.286 m.p.
din care: suprafaţa totală construită la
nivelul solului = 776 m.p.;
- suprafaţa totală construită desfăşurată =
1417 m.p.;
- construcţia C1 - Centru multifuncţional
pentru tineri – suprafaţa construită la
nivelul solului / suprafaţa construită
desfăşurată = 776 m.p. / 1417 m.p., regim
de înălţime P+1, construită din cărămidă,
acoperită cu tablă;

Anul
dobândirii sau
dupa caz dării
în folosinţă
4

1938

Valoarea de
inventar
- mii lei -

Situatia juridică
actuală. Denumire act
de proprietate sau alte
acte doveditoare.

5

6

valoare
construcţie
C1=487

Domeniul public al
municipiului Alexandria,
conform prevederilor
Hotărârii Guvernului
României numărul 565 /
21.05.2003, privind
trecerea unor imobile din
domeniul privat al statului
şi din administrarea
Centrului Naţional al
Cinematografiei în
domeniul public al unor
judeţe, municipii, oraşe şi
comune şi în
administrarea consiliilor
locale respective.
Cartea funciară numărul
23487.

valoare teren=
409,884

- număr cadastral 23487.

2353

Imobil

Preşedinte Secretar Membrii -

- strada Confederaţiei, zona Centrul
multifuncţional pentru tineri;
- N – municipiul Alexandria;
- S - municipiul Alexandria;
- V - domeniul public al municipiului
Alexandria (strada Dunării);
- E - municipiul Alexandria;
- suprafaţă teren intravilan = 398,00 m.p.;
- categoria de folosinţă curţi construcţii;
- număr cadastral 23522.

COMISIA SPECIALĂ,
Victor DRĂGUŞIN …………………………..
Iulian PURCARU……………………………..
Haritina GAFENCU………………………….
Rodica BAICU………………………………….

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
NEACSU IONUT

2014

126,854

Domeniul public al
municipiului Alexandria,
conform prevederilor
Hotărârii Consiliului Local
al municipiului Alexandria
numărul 238 /
30.07.2014, privind
declararea ca bunuri
apartinand domeniului
public de interes local a
unor imobile din
municipiul Alexandria.
Cartea funciară numărul
23522.

