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H O T Ă R Â R E 

 
          Priveste: aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prin  Agenţia   
                                    Naţională pentru Locuinţe, aflate pe raza  municipiul Alexandria   
 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, având în 

vedere:  

- expunerea de motive nr.19349/08.08.2014, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.19350/08.08.2014 al  Directiei Patrimoniu, Directiei Buget 

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

Alexandria;  
- prevederile Legii nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe; 
- prevederile Ordonanţei nr.6/23.07.2014 pentru modificarea si completarea art.10 din Legea 

nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 
- prevederile HG nr.644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe; 

- prevederile H.G. nr.962/2001, actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L.; 

- prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă ,,Regulamentul de vânzare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe, aflate pe raza municipiul Alexandria”, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Alexandria să semneze contractele de vânzare 
cumpărare. 

Art.3. Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr.352 din 19.12.2013.   



Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă instituţiei Prefectului 

judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Şef, 

Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite, Direcţiei Administraţie Publică Locală si  Direcţiei Patrimoniu, 

pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  

 

                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,  
                                 CONSILIER,                                                                           SECRETAR,  
                               Ionuţ NEACŞU                                                                jr. Iulian PURCARU  
 
 
ALEXANDRIA  
Nr. 252 din 20 august  2014 
 

 


