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H O T Ă R Â R E 

           Priveste: aprobarea vânzării în rate a locuintei din fondul locativ de stat al Municipiului 
Alexandria nr.2 din blocul 113, sc.A, str. Alexandru Ghica, nr.148 
 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, având în 
vedere:  

- expunerea de motive nr.15305/12.07.2018,  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.15306/12.07.2018, al  Directiei Patrimoniu, Directia 

Economica si Directia Juridic, Comercial; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
- cererea nr.14797/05.07.2018 a doamnei Feraru Nonita Florentina; 
- Extras de carte funciara 31444/31.03.2017; 
- Raportul de evaluare nr.181677/15.05.2018; 
- prevederile Legii nr.85/1992, republicată și actualizată privind vânzarea de locuințe și spații cu 

altă destinație construite din fondurile statului si din fondurile unităților economice sau 
bugetare de stat; 

- prevederile Decretului –Lege nr.61/1990, actualizat, privind vânzarea de locuințe construite din 
fondurile statului către populație; 

- prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)si (3) şi 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 vânzarea în rate a locuinței din fondul locativ de stat al Municipiului Alexandria 

nr.2, situată în blocul 113, sc.A, str. Alexandru Ghica, nr.148, cu nr. cadastral 21581-C1-U11 din 
Municipiul Alexandria, doamnei Feraru Nonița Florentina, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se atribuie in folosință, pe durata existenței clădirii, cota-parte de teren aferentă unității 
locative identificată la Art.1, in suprafata de 13,00 mp. 

Art.3. Se aprobă contractul de vânzare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
             Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria și 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.   
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