
 
JUDEŢUL TELEORMAN                                                                                                                                                            ANEXA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA                                                                             la  H.C.L. nr. 14din 30 ianuarie 2015 
Comisia  speciala  pentru  intocmirea 
inventarului bunurilor  care  alcatuiesc  
domeniul  public  al  municipiului  Alexandria 

 

 

COMPLETARE 

la inventarul  bunurilor care alcatuiesc 
   domeniul public de interes local al municipiului Alexandria  

 
 
 

 
NR. 
crt 

 
 

Codul de 
clasificare 

 
 

Denumirea bunului 

 
 

Elemente identificare 

Anul 
dobindirii sau 
dupa caz darii 

in folosinta 

Valoarea de 
inventar                
- mii lei - 

Situatia juridica 
actuala. Denumire act 
proprietate sau alte 
acte doveditoare. 

0 1 2 3 4 5 6 

 1.3.7. a)  Străzile cu trotuarele 
aferente, podurile precum 
şi zonele de protecţie ale 

acestora  

     m.p.              lungime                lăţime                                                                  

502 1.3.7.3 Strada Podul Vechi     5.252                 472                  variabilă            
- îmbrăcăminte din beton de ciment;                        
- de la str. Bucureşti (DN 6-E70 Bucureşti 
- Alexandria) până la Podul Vechi peste 
râul Vedea;                                                                        
- lăţime carosabil 7 m.  

1916 1.229,5 H.C.L. nr.112 / 
27.03.2014 privind 

declararea ca bunuri 
apartinand domeniului 

public de interes local a 
unor imobile din 

municipiul Alexandria  

  h)  Terenurile şi cladirile 
în care îşi desfăşoară 

activitatea Consiliul Local 
şi Primăria, precum şi 
instituţiile publice de 

interes local 

    



 
 

2352 

 
 

1.6.2. 

Centru multifuncţional 
pentru tineret 

- strada Confederaţiei, nr. 1; 
- N – municipiul Alexandria – număr 
cadastral 3701 (Parc Catedrală);                                               
- S - municipiul Alexandria – număr 
cadastral 23522;                                              
- V - strada Dunării;                                                         
- E -  strada 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 tineret –  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.                                                        
 
  
 

 
 

1938 

valoare 
construcţie 

C1=487                   
 

valoare teren= 
409,884 

 
 

H.G.R. nr. 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    

2353  Imobil - strada Confederaţiei, zona Centrul 
multifuncţional pentru tineret;                                    
- N – municipiul Alexandria – număr 
cadastral 23487 (Centrul multifuncţional 
pentru tineret);                                                                          
- S - municipiul Alexandria – număr 
cadastral 3703 (Parc Cinematograf);                                                                                                              
- V -  domeniul public al municipiului 
Alexandria (strada Dunării);                                                         
- E -  municipiul Alexandria;                                                
- suprafaţă teren intravilan = 398,00 m.p.;                                  
- categoria de folosinţă curţi construcţii                                              

2014 126,854 H.C.L. nr. 238 / 
30.07.2014 privind 

declararea ca bunuri 
apartinand domeniului 

public de interes local a 
unor imobile din 

municipiul Alexandria 

2354 1.6.2. Grădina de Vară “Patria” - strada Avocat Alexandru Colfescu, nr. 
83;                                                               
- N – municipiul Alexandria;                                      
- S – municipiul Alexandria – număr 
cadastral 23516 şi strada Avocat 
Alexandru Colfescu;                                               
- V - municipiul Alexandria;                                            
- E - municipiul Alexandria, Săreţeanu 
Sorin şi Păduraru Nicu;                                                  

1960 - 1965 103,005 H.G.R. nr. 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 



- suprafaţa teren = 600,00 m.p.;                                  comune şi în 
administrarea consiliilor 

locale respective    

2355 1.6.2. Imobil - strada Avocat Alexandru Colfescu, nr. 
83 A;   
- N – municipiul Alexandria – Grădina de 
Vară “Patria” - număr cadastral 23375;                                      
- S – strada Avocat Alexandru Colfescu;            
- V – municipiul Alexandria – Grădina de 
Vară “Patria” - număr cadastral 23375 şi 
numărul cadastral 20969;                                            
- E - municipiul Alexandria – Grădina de 
Vară “Patria” - număr cadastral 23375;                                       
- suprafaţa totală de teren = 183 m.p. din 
care: suprafaţa totală construită la nivelul 
solului = 52 m.p.;                                                                 
- suprafaţa totală construită desfăşurată = 
104 m.p.;                                                                  
- construcţia C1 – clădire administrativă –  
suprafaţa construită la nivelul solului / 
suprafaţa construită desfăşurată = 52 
m.p./ 104 m.p., regim de înălţime P+1, 
construită din cărămidă cu planşeu din 
beton. 

1960 - 1965 valoare 
construcţie 

C1=40   
 

valoare 
teren=31,416 

H.C.L. nr.112 / 
27.03.2014 privind 

declararea ca bunuri 
apartinand domeniului 

public de interes local a 
unor imobile din 

municipiul Alexandria  

 
                                                    COMISIA  SPECIALĂ, 

Preşedinte -     Victor DRAGUŞIN ………………………….. 
Secretar     -     Iulian PURCARU…………………………….. 
Membrii     -      Haritina GAFENCU…………………………. 

             Mihail MITROI………………………………… 
                                                    Rodica BAICU…………………………………. 
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