
ROMÂNIA  

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Privind :închiriereaprinlicitaţiepublică a unorterenuriaparţinânddomeniuluipublic 

deinteres local al municipiului Alexandria, învedereaparcări autoturismelor 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, 

întrunitînşedinţaordinară,avândînvedere: 

- expunerea de motive nr. 8613/17.04.2019a Primarului municipiuluiAlexandria; 

- raportulcomun de specialitatenr. 8614/17.04.2019 al DirecţieiPatrimoniu, Direcţiei 

Economice şi al DirecţieiJuridic Comercial; 

- raportulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 14, alin. (1) şi art. 15 din Legeanr. 213/1998 

privindproprietateapublicaşiregimuljuridic al acesteia; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c”, alin. (5), lit. ,,a” şi art. 123, alin. (1) şi (2) din 

Legeanr. 215/23 aprilie 2001 a administraţieipublice locale, republicată, cu 

modificărileşicompletărileulterioare; 

Întemeiulprevederilor art.45, alin. (1) şi (3) și ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din 

Legeanr. 215/23 aprilie 2001 a administraţieipublice locale, republicată, cu 

modificărileşicompletărileulterioare 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria în vederea parcării de 

autoturisme conform anexei nr.1. 

Art.2.Se aproba amplasamentele locurilor de parcare în zona blocurilor CO1 - CO2, 

conform listei anexa nr.2 și anexa nr.3 – plan de situatie nr.1. 

Art.3. Amplasamentul, pozitiile, destinaţia, preţul de pornire al licitatiei,durata 

închirieriisunt prevăzute în lista cu elementele  caracteristice – anexa nr.1, anexa nr.3 – plan 

de situatie (nr. 1- 5), și anexa 4 - plan de încadrare în teritoriu, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.4. Contractele în derulare raman învigoare, urmând a se actualiza numarul 

pozițiilor aferente locului de parcare, rezultate în urma trasării acestora,dupa caz. 

Art.5. Perioada de utilizare a parcării este de la orele 17°° la orele 08°° ale zilei 

următoare pentru persoane fizice şi de la orele 08°° la orele 20°° pentru persoane juridice. 

Autoturismele care ocupă abuziv aceste locuri între orele menţionate mai sus, vor fi ridicate 



prin grija operatorului desemnat de Primăria municipiului Alexandria, proprietarul 

autoturismului suportând contravaloarea ridicării şi depozitării. 

Art.6. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea 

licitaţiei publice, semnarea contractului de închiriere şi semnarea actelo radiţionale la 

contractul de închiriere. 

 Art.7. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, 

Primarului municipiului Alexandria și compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei 

municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare.  
 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  CONTRASEMNEAZĂ 

CONSILIER,                                           SECRETAR, 

 

 Silvia COBARLIE     Jr.Iulian PURCARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 140/ 24 aprilie 2019 


