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Priveşte: trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria, a terenului cu destinaţia “Parc Industrial”    
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru, având în 
vedere:  

- expunerea de motive nr. 24330/09.09.2015, a Primarului municipiului Alexandria;  
- raportul comun de specialitate nr. 24350/10.09.2015, al Serviciului Valorificare Patrimoniu, Direcţiei 

Administraţie Publică Locală, Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite ;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;  
- extrasul de carte funciară nr. 29496/28.08.2015; 
- prevederile legii nr.186/25.06.2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale; 
- prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art. 36, alin. (2), litera „e” si ale alin. (3), litera „c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale republicată cu modificările şi completările ulterioare.  
 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi (3) şi ale art. 115, alin. (1), litera „b” din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

            Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a 
terenului cu destinaţia “Parc Industrial” , în suprafaţă de 186.819 mp, situat pe DE 70, identificat potrivit  cărţii 
funciare nr.23656, număr cadastral 23656.  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria, în vederea întreprinderii demersurilor legale de 
scoatere din circuitul agricol a terenului menţionat  şi de constituire a Parcului industrial şi semnarea  documentelor 
necesare, conform prevederilor legale. 

Art.3.  Cu data prezentei, orice altă prevedere contrară, îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.4. Prin grija  Serviciului Cancelarie,  prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului – judeţul 

Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Valorificare Patrimoniu, 
Direcţiei Administraţie Publică Locală, Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi Imozite,  pentru cunoaştere şi punere în 
aplicare. 
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