
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
  

Priveşte: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 192/25.06.2015, privind aprobarea Regulamentului 
privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului privat de interes local al  
municipiului  Alexandria 

 
       Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în sedinţă ordinară, având în 
vedere: 

− expunerea de motive nr. 13808/23.05.2017, a Primarului municipiului Alexandria; 
− raportul comun de specialitate nr. 13809.05.2017, al Direcției Patrimoniu, Arhitect Șef, Direcția 

Buget Finanțe Taxe si Impozite, Direcția Administrație Publică Locală; 

− raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al  municipiului    
Alexandria; 

− prevederile H.C.L. nr. 192/25.06.2015, privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea 
bunurilor aparţinand domeniului privat de interes local al  municipiului  Alexandria 

− prevederile art. 58 şi art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor normative, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

− prevederile art. 36,  alin.  (1),  alin.  (2),  lit.  ,,c’’,  alin. (5),  lit. ,,a’’ si ale art. 123, alin. (1) din 
Legea 215/2001, a administrației publice locale,  republicată,  cu modificările si completările 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’, din Legea 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.I. Se modifică art. 6, alin. (2), Dispoziţii generale, Capitolul I., din Anexă la H.C.L. nr. 
192/25.06.2015  şi va avea următorul cuprins: 
‚,(2) Contractul de concesiune se va încheia făcându-se echivalenţa în EURO, a valorii adjudecate în lei, la 
cursul de referinţă al BNR din data licitaţiei, iar plata redevenţelor se va face în lei, la cursul de referinţă al 
BNR din ziua efectuării plăţii.” 

 Art.II.  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 192/25.06.2015, rămân neschimbate. 
                Art.III. Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotărâre Instituției Prefectului județului Teleorman 

pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, compartimentelor de specialitate din cadrul 
Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere şi punere în aplicare. 
 



     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZA, 
                 CONSILIER,                                                                         SECRETAR, 
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