
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
 
Priveşte: transmiterea în folosinţă gratuită, către Agentia Nationala pentru Locuinte, a unui teren in  
                suprafata de 4.915,00 mp, aflat in proprietatea privata a municipiului Alexandria si in  
                administrarea Consiliului local al municipiului Alexandria, situat in strada Soseaua Tr.  
                Magurele nr.4, pe durata construirii de locuinte proprietate privata prin credit ipotecar 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere:  

- expunerea de motive nr. 10429/22.04.2014, a Primarului Municipiului Alexandria;  
- raportul comun de specialitate nr.10430/22.04.2014, 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 art. 2 alin. (1)  lit.,,e’’ şi ale art. 3 alin (1) şi (5) din Legea  nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art.1. Se aproba transmiterea în folosinţă gratuită, către Agentia Nationala pentru Locuinte, a unui 

teren in suprafata de 4.915,00 mp, aflat in proprietatea  privata a  municipiului Alexandria si in 
administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, situat în strada Soseaua Tr. Magurele nr.4, pe 
durata construirii de locuinte proprietate privata prin credit ipotecar, teren identificat prin nr.cadastral 23254. 

Art.2. Pe terenul prevăzut la alin. (1), municipiul  Alexandria, realizează, din bugetul local, lucrări  
necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, potrivit planurilor de 
urbanism aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art.3. La finalizarea lucrărilor, construcţiile şi terenul aferent, menţionat la art.1 vor fi predate 
Consiliului Local al municipiului Alexandria, în vederea reincluderii în domeniul privat. 



Art.4. Se aprobă forma şi conţinutul Contractului încheiat între Agenţia Naţională pentru Locuinţe 
Bucureşti şi Consiliul local al municipiuluil Alexandria, conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.5. Predarea terenului se va face in conditiile legii, pe baza de protocol de predare primire intre 
Consiliul Local al municipiului Alexandria si Agentia Nationala pentru Locuinte. 

 
 
 
 
 
Art.6. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria, sa semneze contractul de comodat si 

protocolul de predare-primire. 
Art.7. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 

judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Sef, 
Directiei Buget Finante Taxe si   Impozite, Directiei Administratie Publica Locala, Directiei Patrimoniu si  
Agentiei Nationale pentru Locuinte, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  
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