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CONSILIUL LOCAL 

 

HOTÃRÂRE 

 Priveste: preluarea unui bun imobil,  Cresa Peco, apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in strada 1907, nr. 45, incinta Gradinitei nr.6 de la Directia 
de Asistenta Sociala Alexandria. 

                 
      Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în 
vedere: 
      -  expunerea de motive nr.15962/ 19.07.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 
      - raportul comun de specialitate nr. 15963/19.07.2018 al  Directiei Patrimoniu, Directiei Economice, 
Directiei Juridic Comercial; 
      -  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
      - adresa Directiei de Asistenta Sociala Alexandria, nr.7463/27.06.2018, inregistrata la Primaria 
Municipiului Alexandria sub nr.13982/27.06.2018; 

 - prevederile H.C.L. nr.237 din 30 iulie 2014 privind  darea in administrare si exploatare catre Serviciul 
Public de Interes Local Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala Alexandria, a unor bunuri 
imobile apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria; 

-   prevederile H.G.R. nr. 1.358/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum 
si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman;  
      -  prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica,  cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
      -  prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c’’, din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
      În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 215 din 
23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTÃRÃŞTE: 
 

       Art.1. Se aproba preluarea unui bun imobil, Cresa Peco, apartinand domeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria, situat in strada 1907, nr.45, incinta Gradinitei nr.6 de la Directia de Asistenta 
Sociala Alexandria, ale carui elemente de identificare sunt prevazute  in anexa  -Lista, care face parte 
integranta din prezenta hotarare.        
       
       Art.2. Prin Grija Secretarului Municipiului, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu, 
Directiei Economice si  Directiei de Asistenta Sociala Alexandria, pentru cunoastere si aplicare. 
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