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       Priveste: abrogarea partiala a 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 ordinarã, având în 

vedere: 
- expunerea de motive nr. 10.353 / 22.04.2014, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 10.354 / 22.04.2014, al Arhitectului Sef, Directiei 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 H.C.L.nr. 69 / 10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman; 
- prevederile H.C.L. nr. 69 / 11.09.2012, privind trecerea din proprietatea publica a Municipiului 

Alexandria si administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, in proprietatea publica a 
statului si administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de 
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a obiectivului “Strada de categoria a – III – a”; 

- prevederile H.C.L. nr. 67 / 11.09.2012, privind trecerea din proprietatea publica a municipiului 
Alexandria si administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, in proprietatea publica a 
statului si administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin Compania Nationala de 
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania a obiectivului “Tronson DN 6 – E 70 cuprins intre km 
85+485 si km 86+300, din care Pod peste raul Vedea intrare km 85+993, iesire km 86+128”; 

- prevederile H.C.L. nr. 145 / 31.10.2006, privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de 
interes local a unei platforme betonate si terenul aferent amplasate in municipiul Alexandria, str. 
Libertatii, zona bloc I 4; 

- prevederile H.C.L. nr. 76 / 28.09.2012, privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de 
interes local al municipiului Alexandria, a unui bun imobil – fântâna publica, situat in Parc 
Cinematograf; 

- prevederile H.C.L. nr. 113 / 24.08.2006, privind aprobarea listei spatiilor din proprietatea privata a 
municipiului Alexandria cu destinatie cabinete medicale precum si a spatiilor in care se 
desfasoara activitati conexe actului medical, in vederea vanzarii conform legii; 

- prevederile H.C.L. nr. 122 / 17.12.2008, privind schimbarea destinatiei din locuinta sociala in 
locuinta convenabila a unitatii locative situata in imobilul bloc M 9, sc. A, ap. 29, strada Dunarii, nr. 
14-22, municipiul Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 63 / 31.03.2010, privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de 
interes local al municipiului Alexandria a unor unitati locative situate in blocul B 8 si schimbarea 
destinatiei acestora din “locuinta sociala” in “locuinta convenabila”; 



- prevederile H.C.L. nr. 49 / 31.03.2010, cu privire la modificarea si completarea H.C.L. nr. 49 / 
31.03.2010, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unitatilor locative din blocul B 8, str. 1 Mai, nr. 107 si blocul F, str. Ion 
Creanga; 

- prevederile art. 21 din Legea – Cadru nr. 195 / 22.05.2006 – a descentralizarii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile art. 64, alin. (5) din Legea nr. 24 / 27.03.2000, privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 864 din Legea nr. 287 / 17.07.2009, privind Codul civil, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 9, alin. (2), ale art. 10, alin. (2) si ale art. 22 din Legea nr. 213 / 17.11.1998, privind 
bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 119 şi ale 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 abroga pozitiile cu numerele: 50, 52, 103, 2021, 235, 239, 2451, 2452, din  sectiunea I – 
Bunuri imobile, din anexa la H.C.L. nr. 69 / 10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care  
alcatuiesc  domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman.  

Art. 2. 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, Arhitectului Sef si  Directiei Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in 
aplicare.  
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