
ROMÂNIA 
  JUDEŢUL  TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O TĂ R Â R E 
 

       Priveşte : declararea ca bun aparținând domeniului privat de interes local a unui teren din      
                         municipiul Alexandria 
 
       Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere: 

− expunerea de motive nr. 19766/19.07.2017, a Primarului municipiului Alexandria ; 
− raportul comun de specialitate nr.19767/19.07.2017, al Serviciului Valorificare Patrimoniu, Arhitect Sef, 

Direcția Buget Finanțe Taxe si Impozite, Direcția Administrație Publică Locală; 

− raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al  municipiului 
Alexandria ; 
− prevederile art. 64, alin. (1), art. 65 alin. (1), din Legea 24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 
− prevederile art. 4 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;  
− prevederile art. 21 din Legea nr. 195/2006, a descentralizarii ; 

− prevederile art. 36,  alin.  (1),  alin.  (2),  lit.  (c),  art. 121,  alin. (1) si ale art.122, din Legea  
       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 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 privat de interes local, terenul din municipiul Alexandria al cărui 

amplasament este  menționat in anexa nr. 1 (lista cu elementele terenului propus a fi declarat ca bun aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria ), anexa nr. 2  (Plan de amplasament si delimitare 

imobil), anexa nr. 3 (Plan de încadrare in teritoriu), anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.2. Bunul menționat in anexa 1 (lista cu elementele terenului propus a fi declarat ca bun aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria), va fi evaluat prin grija Serviciului Valorificare Patrimoniu 

si va fi transmise pentru înregistrare în contabilitate prin grija Direcției Buget Finanțe Taxe și Impozite. 



       Art.3.   Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotărâre Instituției Prefectului județului Teleorman pentru 

verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei 

municipiului Alexandria, pentru cunoaștere si punere in aplicare. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZA, 
            CONSILIER,                                                                       SECRETAR, 
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