ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte: modificarea Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 120/16.06.2009, privind declararea ca
bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere:
− expunerea de motive nr. 2022/18.01.2017, a Primarului municipiului Alexandria;
− raportul comun de specialitate nr. 2023/18.01.2017, al Direcției Patrimoniu, Direcției Buget Finanțe Taxe si
Impozite, Direcției Administrație Publică Locală;
− raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
− prevederile art. 58 si art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
− prevederile art. 21 din Legea nr. 195/2006 a descentralizarii;
− prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c’’, art. 121, alin. (1) si ale art. 122 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:

HOTĂRĂSTE:
Art.I. Se modifica pozitia 16 din Anexa nr. 1, la H.C.L. nr. 120/16.06.2009, si va avea urmatorul cuprins:
NR.
CRT.
16.

ADRESA TERENULUI

Str. Dunarii, zona bl. I1 – I2

SUPRAFATA
TEREN
( MP )
19,00

OBS.

Art.II. Se modifica Anexa nr. 2 – Plan de situatie nr. 16, la H.C.L. nr. 120/16.06.2009, si va avea cuprinsul
prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.III. Bunul prevazut la art. I si art. II va fi reevaluat prin grija Directiei Patrimoniu si transmis pentru
inregistrare in contabilitate prin grija Directiei Buget Finante Taxe si Impozite.
Art.IV. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 120/16.06.2009 raman neschimbate.
Art.V. Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotărâre Instituției Prefectului județului Teleorman
pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Direcției Patrimoniu, Direcției Buget Finanțe
Taxe si Impozite, Direcției Administrației Publice Locale, pentru cunoaștere si punere in aplicare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Nelu DIN
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