
ROMÂNIA 
  JUDEŢUL  TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O TĂ R Â R E 
 

       Priveşte : declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din      
                         municipiul Alexandria 
 
       Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr.15849/19.07.2019,al Primarului municipiului Alexandria; 

 raportul comun de specialitate nr.15850/19.07.2019, al, Direcției Patrimoniu, al Direcției Economice, al 
Direcției Juridic Comercial; 

 avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al  municipiului 
Alexandria; 
 prevederile art. 129, alin (1), alin.(2), lit,,c”, art. 354 alin (1), art.355 din Legea nr. 287/2009, republicată, 

cu modificările ulterioare, privind Codul administrativ;  

 prevederile art.136, alin.(1), privind Codul administrativ;  

 prevederile art. 557 și art. 888 din Codul civil; 

       
        In temeiul prevederilor art.139, alin. (1) si (3), lit.,,g” si ale art.196. alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  
 
 

H O T Ă R Ă S T E : 

 

       Art.1. Se aprobă declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local, a unor terenuri din 

municipiul Alexandria ale căror amplasamente sunt  menționate în anexa nr. 1 (lista cu elementele terenurilor 

propuse a fi declarate ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria ), anexa nr.2 

(Plan de amplasament si delimitare imobil), anexa nr. 3 (Plan de încadrare în teritoriu), anexe care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.2. Bunurile menționate în anexa 1 (lista cu elementele terenurile propuse a fi declarate ca bunuri aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria), vor fi evaluate prin grija Direcției Patrimoniu, și vor fi 

transmise pentru înregistrare în contabilitate prin grija Direcției Economice. 

       Art.3. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210104


Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Direcției Patrimoniu, Direcției 

Economice, Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere si punere in aplicare. 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZA, 
            CONSILIER,                                                                       P.SECRETAR, 

          Florea VOICILĂ                                                          Alexandru Răzvan CECIU   

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr.254  din 31 iulie 2019 

 

 

 


