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H O T Ă R Â R E 

 
 
           Priveste: modificarea si completarea anexei nr. 2 a HCL nr.69/29.08.2016 privind aprobarea 
vânzării unor unităţi locative construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte în municipiul 
Alexandria 
 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, având în 
vedere:  

- expunerea de motive nr.28427/26.09.2016,  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr.28428/26.09.2016, al  Serviciului Administrare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
- prevederile art.10 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.19^2 din H.G. nr.962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile HCL nr.69/29.08.2016 privind aprobarea vânzării unor unităţi locative construite 
prin Agentia Nationala pentru Locuinte în municipiul Alexandria; 

- prevederile art.58, 59 si 64 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata; 

- prevederile art. 36 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si (3) şi ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.I. Se modifica si completeaza  Art.2 din Contractul cadru de vanzare cumparare - anexa nr. 2 
a HCL nr.69/29.08.2016 privind aprobarea vânzării unor unităţi locative construite prin Agentia 
Nationala pentru Locuinte în municipiul Alexandria, care va avea urmatorul cuprins: 

          “ Art.2. Odata cu dobandirea dreptului de proprietate asupra locuintei, titularul 
contractului dobandeste si dreptul de folosinta asupra cotei-parti de teren aferente proprietatii 
imobiliare identificata la Art.1, in suprafata de …….mp, in folosinta pe durata existentei cladirii, in 
conformitate ci prevederile legale in vigoare, fiind inscris in CF nr………. sub nr. cadastral nr…………” 



         Art.II. Celelalte prevederi ale HCL nr.69/29.08.2016 privind aprobarea vânzării unor unităţi 
locative construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte în municipiul Alexandria raman 
neschimbate.  
          Art.III. Cu data prezentei se abroga Art.2. din HCL nr.69/29.08.2016 privind aprobarea vânzării 
unor unităţi locative construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte în municipiul Alexandria. 
         Art.IV. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului 
Administrare Patrimoniu, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  
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