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HOTĂRÂRE 

 
Privește: dezmembrarea unui imobil care aparține domeniului privat de interes local al municipiului 
               Alexandria, situat  in  D.J Alexandria – Laceni , Statia Electrica 2 
 

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman,întrunit în sedintã ordinarã, având în vedere: 

- expunerea de motive nr.22078/17.08.2015, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.22079/17.08.2015, al Direcției Patrimoniu, Direcției Buget Finanțe 

Taxe si Impozite, Direcției Administrație Publică Locală;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si a publicității imobiliare, republicată; 
- prevederile Ordinului nr.633/2006, al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară; 
- prevederile art.36, alin.(2), lit.“c”,din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
 
În temeiul prevederilorart. 45, alin.(1)si ale art. 115,alin. (1), lit. “b”dinLegea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1. Se aproba dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in D. J. Alexandria – Laceni, Statia Electrica 2, in doua imobile, dupa cum urmează: 

- lotul nr.1, in suprafață masurată de 10.000,00mp, situat in municipiul Alexandria, D.J.  Alexandria – 
Laceni, Statia Electrica ;2 

- lotul nr.2, in suprafață masurată de 16.843,00mp, situat in municipiul Alexandria, D.J. Alexandria – 
Laceni, Statia Electrica 2; 

identificate conform anexei nr.1 - plan de situatie si anexei nr.2 - plan de incadrare in teritoriu, anexe care fac 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Direcției Buget, Finante, Taxe si 
Impozite, Arhitectului Sef si Direcției Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare.  

 
 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                             CONTRASEMNEAZA, 
                       CONSILIER,                                                                                     SECRETAR, 
 
               Florea VOICILA                                                                       jr.Iulian  PURCARU 
 
 
 
ALEXANDRIA, 
Nr. 248  din 19 august  2015 
 


