ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Priveste :inchirierea prin licitatie publica a unor copertine apartinand domeniului public
de interes local al municipiului Alexandria , in vederea parcarii autoturismelor
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta
ordinara,avand in vedere:
- expunerea de motive nr. 14441/ 11.06.2014 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate al nr. 14442/ 11.06.2014 al Directiei Patrimoniu , Directiei
Buget, Finante Taxe si Impozite si Directia Administratie Publica Locala,
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al
municipiului Alexandria;
- prevederile art. 14, alin. (1) si art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia;
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c”, alin. (5), lit. ,,a” si art. 123, alin. (1) si (2) din Legea nr.
215/23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/23
aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor copertine apartinand domeniului public de
interes local al municipiului Alexandria in vederea parcarii de autoturisme.
Art.2. Amplasamentul,suprafata, durata inchirierii, pretul de pornire al licitatiei, pozitiile propuse,
sunt prevazute in lista cu elementele caracteristice - anexa nr. 1 si anexa nr. 2 – plan de situatie
1,2,3,4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Proprietarii ai caror garaje au fost demolate in vederea reabilitarii cartierului , vor beneficia
de copertine fara licitatie publica in zona de domiciliu .
Art.4. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitatiei publice,
semnarea contractului de inchiriere si semnarea eventualelor acte aditionale la contractul de
inchiriere.
Art.5.Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu ,
Directiei Buget, Finante Taxe si Impozite , Directiei Administratie Publica Locala, pentru
cunoastere si punere in aplicare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER ,
Bogdan – Alin DONCEA
ALEXANDRIA
Nr. 194/ 18 iunie2014

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Jr.Iulian PURCARU

