
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

 

Priveste: constituirea comisiei speciale investita cu competenta de a primi cererile si a verifica actele adresate 

de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.112/1995 privind reglementarea situatiei  juridice a unor 

imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului din municipiul Alexandria 

 

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

          -expunerea de motive nr.19351/08.08.2014 a Primarului Municipiului Alexandria; 

          -raportul de specialitate nr.19352/08.08.2014 al Directiei Patrimoniu; 

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

          -prevederile art.16 din Legea nr.112/1995, actualizata, pentru reglementarea situatiei juridice a unor 

imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului; 

         -prevederile art.45 din H.G nr.20/1996, republicata, privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru 

reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului; 

          -prevederile art. 36, alin. (1) si (2), lit.”c” si “d” si ale alin. (6), lit. “a”, pct.17 din Legea nr.215/2001 a 

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

           In temeiul prevederilor art.45, alin(1) 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 constituie comisia speciala investita cu competenta de a primi cererile si a verifica actele 

adresate de catre persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.112/1995 privind reglementarea situatiei  

juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, in urmatoarea componenta: 

         -Presedinte – Neacsu Ionut - Viceprimar Municipiul Alexandria; 

         -Membrii – Haritina Gafencu - Director Directia Buget , Finante, Taxe si Impozite ; 

                           -  Gina Selea - Sef Serviciu Administrare Patrimoniu; 

                           -  Postumia Chesnoiu – Şef Serviciu Juridic Autoritate Tutelară Resurse Umane; 

                           -  Cristian Martin - referent Compartiment domeniul privat; 

                           -  Valentina Ovedenie - referent Compartiment fond locativ; 

         -Secretar – Iulian Purcaru - Secretarul municipiului Alexandria.  

          Art. 2.- Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr.229/14.08.2013; 

          Art. 3.- Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului Judetului 

Teleorman pentru verificarea legalitatii si emiterea Ordinului Prefectului, Primarului municipiului Alexandria, 

Directiei Patrimoniu si persoanelor nominalizate la Art.1,  pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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