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JUDEŢUL  TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
 

       Priveşte: declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, a unui teren din municipiul Alexandria situat in DJ 504 Alexandria-Laceni, 
zona Statiei electrice Magura 

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

- expunerea de motive nr. 1.683/22.01.2018, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 1.684/22.01.2018, al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat, 

Directiei Economice, Serviciului Juridic Comercial; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al  municipiului Alexandria;

  
- prevederile art. 3, alin. (4), din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 

completările ulterioare;  
- prevederile art. 21, lit. “a” si “f” din Legea nr. 195/2006 a descentralizării, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- prevederile art. 36,  alin.  (1),  alin.  (2),  lit.  c), art. 120, alin. (1) si ale art. 122, din Legea nr. 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 nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,   

 

           H O T Ă R Ă S T E : 

 

Art.1. Se declară ca bun aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, un 
teren din municipiul Alexandria situat in DJ 504 Alexandria-Laceni, zona Statiei electrice Magura, ale carui 
elemente de identificare sunt prevazute in anexa nr. 1 (Lista), anexa nr. 2 (Plan de amplasament si 
delimitare), anexa nr. 3 (Plan de situație), anexa  nr. 4 (Plan de incadrare in teritoriu), care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Bunul mentionat in anexa 1 (Lista), va fi evaluat prin grija Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si 

Privat si va fi transmis pentru inregistrare in contabilitate prin grija Directiei Economice. 

Art. 3. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa Instituției Prefectului 

Județului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Comisiei speciale pentru 



intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, Directiei Economice, 

Serviciului Juridic Comercial si Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat, pentru cunoaștere si punere in 

aplicare. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZA, 
             CONSILIER,                                                                           SECRETAR, 
                                                                          

                        Sorin Gabriel ILIE                                                                  jr. Iulian PURCARU                                                                                
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