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H O T Ă R Â R E  
 

 
Priveşte: preluarea unui imobil din  administrarea Ministerului Mediului si Schimbarilor    
                Climatice- Administratia Nationala ,,APELE  ROMANE” in administrarea 

Consiliului   
                Local Alexandria 
  
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară, 
având în vedere:  
- expunerea de motive nr. 19501/11.08.2014, a Primarului Municipiului Alexandria;  
- raportul comun de specialitate nr.19502/11.08.2014,  al Arhitectului Sef, Directiei Buget 

Finante Taxe si   Impozite, Directiei Administratie Publica Locala si  Directiei Patrimoniu 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;  
- prevederile H.G. nr.1705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art.9 alin.(1) din legea nr.213/1998, privind proprietatea publica, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

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

HOTĂRĂŞTE:  
 

 
Art.1. Se aprobă preluarea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului si 

Schimbarilor Climatice - Administratia Nationala ,,APELE  ROMANE”, in administrarea 
Consiliului Local Alexandria, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Imobilul prevazut  la art.1 va fi preluat in administrare in vederea reabilitarii 
acestuia     ( consolidare si suprainaltare) urmarind valorificarea cadrului natural al zonei raului 
Vedea. 

Art.3. Lucrarile de investitii, vor fi executate de catre administratorul imobilului- 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, cu acordul autoritatilor de specialitate. 



Art.4. Administratorul - Consiliul Local al municipiului Alexandria, va asigura 
intretinerea, paza, interventia si apararea impotriva inundatiilor, privind imobilul preluat. 

Art.5. Predarea- primirea imobilului prevazut la art.1 se va face prin protocol, incheiat in 
termen de 30 de zile de la publicarea Hotararii de Guvern in Monitorul Oficial al Romaniei, 
partea I. 

Art.6. Se imputerniceste primarul municipiului Alexandria, sa faca toate  demersurile 
necesare preluarii in administrare a  imobilului prevazut la art.1, si sa semneze contractul de 
preluare in administrare. 

 
 
 
 
 
Art.7. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă instituţiei 

Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria, Arhitectului Sef, Directiei Buget Finante Taxe si   Impozite, Directiei Administratie 
Publica Locala si  Directiei Patrimoniu pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  
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