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HOTARARE  

 
Priveste: modificarea si completarea anexei la H.C.L.nr. 69 / 10.08.1999, privind insusirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman.  
 
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã extraordinarã, având în vedere:  
- expunerea de motive nr. 10.256 / 14.04.2015 a Primarului   municipiului Alexandria;  
- raportul comun de specialitate nr. 10.257 / 14.04.2015, al Serviciului Valorificare Patrimoniu, Directiei 

Buget Finante Taxe si   Impozite, Directiei Administratie Publica Locala;   
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;  
- prevederile Raportului de evaluare privind “Domeniul public si privat al municipiului Alexandria” din data de 

31.12.2013; 
- prevederile H.C.L. nr. 3 / 30.01.2003, privind preluarea unor imobile din domeniul privat al statului si 

administrarea Centrului National al Cinematografiei in domeniul public de interes local al municipiului 
Alexandria; 

- prevederile H.G.R. nr. 565 / 21.05.2003, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din 
administrarea Centrului National al Cinematografiei in domeniul public al unor judete, municipii, orase si 
comune si in administrarea consiliilor locale respective; 

- prevederile H.C.L. nr. 148 / 29.04.2003, privind schimbarea destinatiei unui imobil care apartine 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 

- prevederile Rectificarii nr. 3.379 / 30.01.2015 referitoare la H.C.L. nr. 148 / 29.04.2014, privind schimbarea 
destinatiei unui imobil care apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 238 / 30.07.2014, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului public de 
interes local a unor imobile din municipiul Alexandria; 

- prevederile art. 867, art. 868, art. 869 si ale art. 870 din Legea nr. 287 / 17.07.2009 – privind Codul civil, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 60, art. 61 si ale art. 62 din Legea nr.24 / 2000, privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art. 3, alin. (4), art. 21 si ale art. 22 din Legea nr. 213 / 17.11.1998, privind bunurile proprietate 
publica, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile H.G.R. nr. 548 / 08.07.1999, privind normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;  

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 119, art. 120, alin. (1), alin. (2), art. 122 din Legea nr. 215 / 
2001, a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215 / 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

HOTARASTE: 

 
Art.1. Se modifica si se completeaza Anexa la H.C.L nr. 69 /10.08.1999, privind insusirea bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, Sectiunea I – 
Bunuri imobile, cu doua pozitii noi, pozitiile 2352 si 2353 prevazute in anexa care face parte integranta din 
prezenta hotarare.  

Art. 2. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr. 14 / 30.01.2015, cu privire 
la completarea anexei la H.C.L.nr. 69 / 10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc  
domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman.   

 



Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Comisiei speciale pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, Directiei Buget, Finante, Taxe 
si Impozite, Serviciului Valorificare Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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