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H O T A R A R E 

            Priveste: schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 1, situata in blocul F,  str. Ion Creanga, 
Municipiul Alexandria, din locuinta de serviciu in locuinta din fondul locativ de stat al Municipiului 

Alexandria in vederea vanzarii prin licitatie publica 
 
 
         Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 
vedere: 
          -expunerea de motive nr.10639/10.05.2018 a Primarului Municipiului Alexandria; 
          -raportul comun de specialitate nr.10640/10.05.2018 al Directia Patrimoniu, Directiei Economica si 
al Directiei Juridic, Comercial; 
          -Extras de carte funciara – 23376-C1-U6 
          -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
          -prevederile art. 8 din Legea 85/1992, privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie 
construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare;    
          -prevederile HCL nr.303/25.10.2017 privind declararea ca bun apartinand domeniului privat de 
interes local al Municipiului Alexandria a unitatii locative nr.1 situata in bloc F, str. Ion Creanga din 
Municipiul Alexandria; 
          -prevederile art.21, lit.”a” din Legea-cadru nr. 195/2006 a descentralizarii; 
           -prevederile art.36, alin.(5), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
           In temeiul prevederilor art.45, alin(1) si (3) si ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 
 

H O T A R A S T E : 
  
          Art. 1.- Se aproba schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 1, situata in blocul F,  str. Ion Creanga, 
Municipiul Alexandria, cu numarul cadastral 23376-C1-U6, din locuinta de serviciu in locuinta din fondul 
locativ de stat al Municipiului Alexandria in vederea vanzarii prin licitatie publica. 
         Art. 2.- Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, si 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.  
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