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H O T Ă R Â R E 
 

Priveşte: aprobarea avizului de principiu favorabil pentru extinderea intravilanului 

municipiului Alexandria în vederea scoaterii din circuitul agricol a unor 

terenuri 

 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţăordinară, 
având în vedere: 

-expunerea de motive nr.16204/20.06.2017a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul nr.16205/20.06.2017al Arhitectului Şef; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 
municipiului Alexandria; 

- Certificatul de urbanism nr. 411 din 27.10.2015 prin care se precizează condițiile în care 
se poate realiza Planul urbanistic zonal pentru „Realizare PUZ Parc industrial”; 

- Certificatul de urbanism nr. 401 din 29.09.2016 prin care se precizează condițiile în care 
se poate realiza construcția propusă „Complex cazare, alimentație publică și de agrement 
P+1E+2Ep” cât și introducerea în intravilan a terenului ce aparține domnului Bălășescu Dumitru;  

- solicitarea nr. 15460 din 13.06.2017 a domnului Bălășescu Dumitru; 
- prevederile art. 1, alin. (2), lit. d) și art. 2, alin. (1), lit. h) din Ordinul nr. 897 / 798 din 

2005, al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și 
internelor pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul documentațiilor referitoare la 
scoaterea terenurilor din circuitul agricol; 

- prevederile art.36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5 ), lit. „c”din legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
aAdministratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi (2) lit.„e”, şi ale  art. 115, alin.(1), lit.„b” din 
Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 



 

 

Art. 1. Se aprobă avizul de principiu favorabil pentru extinderea intravilanului municipiului 

Alexandria în vederea scoaterii din circuitul agricol a unor terenuri,conform anexelor 1, 2 și 3 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2.Serviciul Cancelarie va transmite prezenta hotărâre Instituţiei Prefectuluijudeţului 

Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Şefși 

domnului BălășescuDumitrupentru cunoaştereşi punere în aplicare. 
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