ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ã R ĂR E
Priveste: închirierea prin licitatie publică a unui teren, apartinând domeniului privat de interes local
al municipiului Alexandria,situat în str. Dunării, nr.163C.

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinară, având în
vedere:
-expunerea de motive nr.6517/25.03.2019 a Primarului municipiului Alexandria;
-raportul
comun de specialitate nr.6518/25.03.2018 al Directiei Patrimoniu, Directiei
Economice, Directiei Juridic Comercial,
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului
Alexandria;
- prevederile H.C.L. nr.17/30.01.2019 privind declararea ca bunuri apartinând domeniului privat
de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria;
- prevederile H.C.L.nr.349/28.11.2018 privind aprobarea zonelor de interes comercial ale
municipiului Alexandria și aprobarea tarifelor pentru închirierea spatiilor cu altă destinatie decât
aceea de locuinte si a terenurilor, apartinând domeniului public si privat de interes local din
municipiul Alexandria, diferentiate pe zone de interes comercial;
- prevederile H.C.L. nr.123/29.04.2015 referitor la aprobarea Regulamentului privind închirierea
prin licitatie publică a bunurilor apartinând domeniului public sau privat de interes local din
municipiul Alexandria;
- prevederile art. 36, alin (2), lit. “c” si alin. (5), lit. “b” si art. 123 alin. (1) si (2) din
Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicată cu modificările si completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 215
din 23.04.2001 a administratiei publice locale, republicată cu modificările si completările ulterioare.
H O T ÂR Ă S T E:
Art.1. Se aprobã închirierea prin licitatie publică a unui teren apartinând domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunării,nr.163C.
Art.2. Amplasamentul, profilul de activitate, suprafata, termenul închirierii si pretul de pornire al
licitatiei, sunt prevăzute în anexa nr.1(lista), anexa nr.2(plan de situatie), anexa nr.3( plan de
amplasament si delimitare), anexa nr.4( plan de încadrare în teritoriu), anexele fac parte integrantă
din prezenta hotârăre.
Art.3.Se împuternicește Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitației publice,
semnarea contractului de închiriere si a actelor adiționale la contractul de închiriere.
Art.4. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotârăre va fi transmisă Institutiei
Prefectului Judetului Teleorman, pentru verificarea legalitătii, Primarului municipiului Alexandria,
Directiei Patrimoniu, Directiei Economice, Directiei Juridic Comercial, pentru cunoastere si punere
în aplicare.
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