
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

 

Priveşte :  închirierea prin licitaţie publică a unui teren,aparţinanddomeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria,  situatînstradaMirceacelBătrânintersectie cu strada 

                  Av. Alex. Colfescu 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţulTeleorman, întrunitînşedinţăordinară, avândînvedere:   

- expunerea de motive nr.13298/17.05.2017 a Primaruluimunicipiului Alexandria; 

- raportulcomun de specialitatenr. 13299/17.05.2017 al DirectieiPatrimoniu, 

DirecţieiBugetFinanţe, Taxeşi 
Impozite, DirecţieiAdministraţiePublicăLocalăşiServiciulAdministrarePatrimoniu; 
- raportulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 92/30.04.2009 privindaprobareazonelor de interescomercial ale  

municipiului Alexandria şiaprobareatarifelorpentruînchiriereaspaţiilor cu 

altădestinaţiedecâtaceea de locuinţeşi a terenurilor, aparţinânddomeniului public şiprivat de 

interes local din municipiul Alexandria, diferenţiatepe zone de interescomercial; 

- prevederile H.C.L. nr. 123/29.04.2015 privindaprobareaRegulamentuluiprivindînchiriereaprin 

licitaţiepublică a bunuriloraparţinânddomeniului public sauprivat de interes local al municipiului 

Alexandria;  

- prevederile art. 14 alin. (1) si art. 15 din Legeanr. 213/1998 
privindproprietateapublicasiregimul 

juridic al acesteia; 

- prevederileLegiinr. 50/1991, privindautorizareaexecutăriilucrărilor de construcţii, republicată; 

- prevederile art.36, alin.(2), lit. “c” şialin.(5) lit. “a”  si art. 123, alin. (1) si (2)  din Legeanr.   



215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 45, alin (1) şi (3), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legeanr. 215/2001 a  

administraţieipublice locale, republicată cu completărileşimodificărileulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Mircea cel Batranintersectie cu strada Av. Alex. 

Colfescu. 

Art.2.Amplasamentul, suprafaţa, durataînchirieriişipreţul de pornire al licitaţiei, precumşidestinaţia, 
suntprevăzuteînanexanr. 1 (Lista), anexanr. 2 (Planul de amplasamentşidelimitare) anexanr. 3 (Planul de 

situaţie) şianexa nr.4 (Planulde încadrareînzonă) care fac parte integrantă din prezentahotărâre. 

Art. 3.Chiriaşul are obligaţia să execute un gard de protecţie provizoriu pentru siguranţa 

consumatorilor. 

 Art. 4.Se împuterniceştePrimarulmunicipiului Alexandria pentruorganizarealicitaţieipublice, 

semnareacontractului de închiriereşiaacteloradiţionale la contractul de închiriere. 

Art. 5.PringrijaServiciuluiCancelarie, prezentahotărâreva fi 

transmisăInstituţieiPrefectuluijudeţuluiTeleorman, pentruverificarealegalităţii, Primaruluimunicipiului 

Alexandriasicompartimentelor de specialitate din cadrulprimarieimunicipiului 

Alexandriapentrucunoaştereşipunereînaplicare.  

 

  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ,    

Consilier,              Secretar,                                                                     

Florea VOICILA     jr. Iulian PURCARU                                                                      

    

 

 

 



ALEXANDRIA 
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