ROMÂNIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTÃRÂRE
Priveste: aprobarea concesionarii prin negociere directa a unui teren, apartinand domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in DJ Alexandria - Laceni - Statia
Electrica 2, lot 1
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedinta ordinara, având în vedere:
- expunerea de motive nr. 17363/16.07.2014, a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.17364/16.07.2014, al Arhitectului Sef, Directiei Patrimoniu, Directiei
Buget Finante Taxe si Impozite, Directiei Administratie Publica Locala;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului
Alexandria;
- certificatul de urbanism nr. 404/16.12.2013, emis de Primaria municipiului Alexandria si cartea
funciara nr. 23398/29.04.2014 UAT Alexandria;
- hotararea Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 99/31.10.2002, privind declararea unor
terenuri ca bunuri din domeniul privat de interes local al Municipiul Alexandria;
- hotararea Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 355/19.12.2013, privind concesionarea prin
licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,
situat in DJ Alexandria - Laceni - Statia Electrica 2, lot 1;
- informarile nr.13835/03.06.2014 si nr. 7204/13.03.2014 ale comisiei municipale pentru organizarea
licitatiilor publice privind concesionarea bunurilor in municipiul Alexandria;
- prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 197/18.06.2014, privind aprobarea
Regulamentului de concesionare a bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria;
- prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, „b”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr.
215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1), din Legea nr. 215 din 23.04.2001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

HOTÃRÃŞTE:
Art.1. Se aproba concesionarea prin negociere directa a unui teren in suprafata de 3000,00 mp,
inscris in carte funciara nr. 23398, nr. cad. 23398, apartinand domeniului privat de interes local al

municipiului Alexandria, situat in DJ Alexandria - Laceni - Statia Electrica 2, lot 1, judetul Teleorman, cu
destinatia ,,Amenajare statie de transfer pentru depozitarea deseurilor colectate, in zona estica a
municipiului Alexandria’’, conform anexei nr. 1 (lista cu elementele caracteristice ale terenului propus
pentru concesionare prin negociere directa), anexei nr. 2 (plan de situatie), anexei nr. 3 (plan de incadrare
in teritoriu), anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Pentru procedura de negociere directa se va pastra documentatia de atribuire aprobata prin
H.C.L. nr. 355 din 19.12.2013 (Studiu de oportunitate, Raport de evaluare, Criterii de atribuire, Caiet de
sarcini).
Art.3. Se aproba ,,Instructiunile pentru ofertanti” prevazute in anexa nr.4, care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea procedurii de
negociere directa, semnarea contractului de concesiune si a actelor aditionale la contractul de concesiune.
Art.5. Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotarare Institutiei Prefectului judetului
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Sef, Directiei Buget
Finante Taxe si Impozite si Directiei Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTÃ
CONSILIER,
Bogdan Alin DONCEA

ALEXANDRIA
Nr. 241 din 30 iulie 2014

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
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