
ROMÂNIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTÃRÂRE 

 
Priveste: darea in folosinta gratuita pe termen limitat , a unui spatiu  apartinand domeniului privat 
de  
                interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A, catre Serviciul  
                Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor 
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 19727/22.07.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.19728/22.07.2015 al  Directiei Patrimoniu, Directiei Buget, 

Finante,Taxe si Impozite, Directia Administratie Publica Locala; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
- prevederile H.C.L Alexandria  nr. 12/30.01.2013 privind declararea ca bunuri apartinand 

domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
- adresa nr. 17971/02.07.2015 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si 

Inmatriculare a Vehiculelor; 
- prevederile art. 124 din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
- prevederile art. 36, 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 darea in folosinta gratuita, pe termen limitat de 10 ani, catre Serviciul Public  

Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor , a unui spatiu apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr. 3A,  avand 
elementele de identificare prevazute in anexa nr. 1 - lista, anexa nr. 2 - releveu parter, care fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 
                   Art.2. Se aproba Contractul de comodat prevazut in anexa nr.3, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

     Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul de comodat 
care va fi incheiat cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a 
Vehiculelor. 
                  Art.4.  Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotarare  Institutiei Prefectului Judetului  
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu, Directiei 
Buget Finante Taxe si Impozite si Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si 
Inmatriculare a Vehiculelor, pentru cunoastere si punere in aplicare. 



 
                      

      PRESEDINTE DE SEDINTÃ                                                       CONTRASEMNEAZA 
                                CONSILIER,                                                                            SECRETAR,  
                               
                         Mihail Lucian IOTU                                                                 jr. Iulian PURCARU 
 
 
   
  ALEXANDRIA 
  Nr. 227 din 30.07.2015 
 


