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HOTÃRÂRE 
 

  Priveste: darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor bunuri apartinand        
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Spitalul     
Judetean de Urgenta Alexandria. 

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã extraordinara, 

având în vedere: 
-  expunerea de motive nr.7783/09.04.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 7784/09.04.2019 al  Directiei Patrimoniu, Directiei 

Economice, Directiei Juridic Comercial; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
-adresa nr.3685/V/C/C4/26.03.2019 a Consiliului Judetean Teleorman inregistrata la institutia 

noastra sub nr.6728/27.03.2019; 
                     - prevederile art. 124 din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c’’ , din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 

215 din 23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTÃRÃŞTE: 
 

              Art.1. Se aproba, darea in folosinta gratuita, pe termen limitat,  a unor bunuri apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, 
cu elementele de identificare prevazute in anexa nr. 1-lista care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
              Art.2. Se aproba Contractul de comodat prevazut in anexa nr.2, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
               Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul de comodat si  
actele aditionale ulterioare care vor fi incheiate cu Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria. 
              Art.4.  Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria,  prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 
Patrimoniu, Directiei Economice si Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria , pentru cunoastere si punere 
in aplicare. 
 
                     PRESEDINTE DE SEDINTÃ                                                             CONTRASEMNEAZA 
                                CONSILIER,                                                                                   SECRETAR,  
                                                                      



                           Silvia COBÂRLIE                                                                              jr. Iulian PURCARU 
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