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H O T Ă R Â R E 
 

        Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de   

                        interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Independenţei, nr. 42 

           

    Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având în 

vedere : 

-expunerea de motive nr. 1673/25.01.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

-raportul comun de specialitate nr. 1674/25.01.2019 al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei 

Economice, Direcţiei Juridic Comercial; 

-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

-adresa nr. 23705/26.10.2018 a domnului Benu Costel Valentin - administrator al S.C. 

Restaurant Patrik S.R.L. Alexandria; 

-contract de concesiune nr. 19625/14.09.2018; 

-prevederile H.C.L. nr. 123/29.04.2015 privind aprobarea Regulamentului privind 

închirierea prin licitaţie publică a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes 

local al municipiului Alexandria; 

-prevederile H.C.L. nr. 349/28.11.2018 privind aprobarea zonelor de interes comercial 

ale municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţe şi a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes local 

din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial;                                                                                                                                                              
-prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” şi alin. (5), lit. „b” şi  art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 

215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

      În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi (3) şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/ 

23.04.2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                           

                                                H O T Ă R Ă Ş T E : 
         

             Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Independenţei, nr. 42.        

Art.2. Amplasamentul, suprafaţa, durata închirierii şi preţul de pornire al licitatiei, precum şi 

obiectul de activitate, sunt prevăzute în anexa nr. 1 (lista), anexa nr. 2 (plan de situaţie), anexa nr. 3 

(plan de încadrare în zonă) şi anexa nr. 4 (plan de încadrare în teritoriu), anexe ce fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.3.Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitaţiei publice, 

semnarea contractului de închiriere şi a actelor adiţionale la contractul de închiriere. 

Art.4. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 

Alexandria, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economice, Direcţiei Juridic Comercial, pentru cunoaştere 

şi punere în aplicare. 
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