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H O T A R A R E 

             

          Priveste: trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului  

                                     Alexandria a unitatii locative nr.53, bl.B7, str.1 Mai, nr.107  si schimbarea   

                                     destinatiei  acesteia  din “locuinta din fondul locativ de stat” in “locuinta sociala” 

 

         Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere: 

          -expunerea de motive nr.21800/13.08.2015 a Primarului Municipiului Alexandria; 

          -raportul comun de specialitate nr.21801/13.08.2015 al Directiei Patrimoniu si Directiei Buget 

Finante Taxe si Impozite; 

          -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

          -prevederile art. 2, pct. “c” din Legea 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare;                     

          -prevederile art.21, lit.”a” din Legea-cadru nr. 195/2006 a descentralizarii; 

          -prevederile art.8, alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia; 

           -prevederile art.36, alin.(1) si (2), lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

           In temeiul prevederilor art.45, alin(1) si (3) si ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

H O T A R A S T E : 

  

          Art. 1.- Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului 

Alexandria a  unitatii locative nr. 53 din blocul B7, str.1 Mai, nr.107.  

          Art. 2.- Se aproba   schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 53 din blocul B7, str. 1 Mai, nr.107 din 

“locuinta din fondul locativ de stat” in “locuinta sociala”.  

          Art. 3.- Prin grija Serviciului secretariat-administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 

Directiei Patrimoniu, Serviciul Contabilitate Buget Salarizare pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                            Consilier,                                                                     CONTRASEMNEAZA: 

                         Florea Voicilă                                                                           SECRETAR, 

                                                                                                                       Jr. Iulian Purcaru 

 

Alexandria 

Nr. 245din 19 august 2015 

 


