ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte : aprobarea expertizării tehnice a unor imobile din Municipiul Alexandria în
vederea stabilirii clasei de risc seismic şi fundamentării măsurilor de intervenţie
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa
ordinară, având în vedere :
- expunerea de motive nr. 32128/19.10.2016 a Primarului Municipiului
Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 32129/19.10.2016 al Direcţiilor :
Administraţie Publică Locală, Buget Finanţe Taxe şi Impozite, Tehnic
Investiţii, Patrimoniu;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local
al municipiului Alexandria;
- adresa nr. 31774/18.10.2016 a A.P.A. Condominiul nr. 54;
- adresa nr. 31775/18.10.2016 a A.P.A. Condominiul nr. 53;
- adresa nr. 31922/18.10.2016 a SC TR Administrare Imobile SRL Alexandria;
- adresa nr. 31936/18.10.2016 a A.P.A. Condominiul nr. 37;
- prevederile art. 2 alin. (1) pct. “b” şi ale art. 6 alin. (3) din Ordonanţa nr. 20
din 27 ianuarie 1994 (*republicată*) privind măsuri pentru reducerea riscului
seismic al construcţiilor existente*),
- H.G. nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei nr. 20 din 27 ianuarie 1994 (*republicată*) privind măsuri pentru
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente,
- Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari, actualizată, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Hotarârea nr. 1588/2007 de aplicare a Normelor metodologice a Legii nr.
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari.
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale 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 aprobă expertizarea tehnică în vederea stabilirii clasei de risc seismic şi
fundamentării măsurilor de intervenţie a imobilelor prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Finanţarea expertizei tehnice pentru imobilele prevăzute în anexa la
prezenta hotărâre se va face din bugetul local al Municipiului Alexandria.
Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului
municipiului Alexandria, precum şi Direcţiilor : Administraţie Publică Locală, Buget
Finanţe Taxe şi Impozite, Tehnic Investiţii, Patrimoniu, pentru cunoaştere şi punere în
aplicare.
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