ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de
interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Ion Creanga, zona
bloc 407

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţulTeleorman, întrunitînşedinţăordinară,
avândînvedere:
expunerea de motive nr. 24876/20.09.2017 a Primaruluimunicipiului Alexandria;
raportulcomun de specialitatenr. 24877/20.09.2017 al Arhitectuluisef, DirecţieiBuget,
Finanţe,
- TaxeşiImpozite,
DirecţieiAdministraţiePublicăLocalăsiServiciuluiAdministrarePatrimoniu;
- raportulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al
municipiului
Alexandria;
-

prevederile H.C.L. nr. 223/17.08.2017 privinddeclararea ca bun apartinanddomeniului
public de
interes local a unuiteren din municipiul Alexandria;
-

prevederile
H.C.L.
nr.
123/29.04.2015
privindaprobareaRegulamentuluiprivindînchirierea
prinlicitaţiepublicā a bunuriloraparţinânddomeniului public sauprivat de interes local al
municipiului Alexandria;
-

- prevederile art. 14, alin. (1), art. 15 din Legeanr. 213/1998 privindproprietateapublicăşi
regimuljuridicalacesteia;

- prevederileLegiinr. 50/1991, privindautorizareaexecutăriilucrărilor de construcţii,
republicată;
prevederile art.36, alin. (2), lit. “c” şialin. (5) lit. “a” si art. 123, alin. (1) si (2) din
Legeanr.
215/2001 aadministraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-

În temeiul prevederilor art. 45, alin (1) şi (3), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legeanr.
215/2001 a
administraţieipublice locale, republicată cu completărileşimodificărileulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui teren, aparţinând domeniului public de
interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Ion Creanga, zona bloc 407.
Art. 2. Amplasamentul, suprafaţa, durata închirierii şipreţul de pornire la licitaţie, precum
şi obiectul de activitate sunt prevāzute în lista cu elementele caracteristice – anexa nr. 1, planul
de situaţie – anexa nr. 2 şi planul de incadrare in teritoriu – anexa nr. 3, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 3.Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitaţiei
publice, semnarea contractului de închiriere şi a actelor adiţionale la contractul de închiriere.
Art. 4 In cazul in care terenul inchiriat va fi retrocedat in baza legilor retrocedarii,
contractul de inchiriere se reziliaza de drept, cu aducerea terenului la stadiul initiala.
Art.5.PringrijaServiciuluiCancelarie,
prezentahotărâreva
fi
transmisăInstituţieiPrefectuluijudeţuluiTeleorman,
pentruverificarealegalităţii,
Primaruluimunicipiului
Alexandria
şicompartimentelor
de
specialitate
din
cadrulPrimarieimunicipiului Alexandria pentrucunoaştereşipunereînaplicare.
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