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HOTÃRÂRE 
 

  Priveste: modificarea H.C.L. nr. 344/24.11.2017, cu privire la constituirea comisiei 
speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al municipiului Alexandria  

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având 

în vedere: 

-  expunerea de motive nr. 19.715/17.09.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 19.716/17.09.2018 al  Directiei Patrimoniu, Directiei 

Economice si al Directiei Juridic Comercial; 

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

Alexandria; 

- prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 58, art. 59, art. 61 si ale art. 62, din Legea nr. 24/27.03.2000, privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. ,,c’’ , art. 63, alin. (5), lit. “d”, din Legea nr. 

215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 215 din 

23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTÃRÃŞTE: 

 



 Art.I. Se modifica art. 1 la H.C.L. nr. 344/24.11.2017, privind constituirea comisiei speciale 

pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria si va 

avea urmatorul cuprins: “Se constituie comisia speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, in urmatoarea componenta: 

Presedinte - Victor DRAGUSIN – primarul municipiului Alexandria; 

Membri:     - Iulian PURCARU – secretarul comisiei speciale; 

                                   - Haritina GAFENCU – Directia Economica; 

                                    - Postumia CHESNOIU – Directia Juridic Comercial; 

                                    - Adrian Razvan GHITA – Compartimentul Urbanism.”                                    

Art.II.  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 344/24.11.2017 raman nemodificate.                 

      Art.III. Prin grija secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa 

Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalitatii, primarului municipiului Alexandria, 

Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 

Alexandria, Directiei Patrimoniu, Directiei Economice si Directiei Juridic Comercial, pentru cunoaștere si 

punere in aplicare. 
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