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H O T Ă R Â R E 

 
Priveşte: modificarea si completarea H.C.L. nr.147/2014, privind transmiterea în folosinţă  
              gratuită, către  Agentia Nationala pentru Locuinte, a terenului in suprafata de  
              343,00 mp,  precum si a constructiei existente pe teren, aflate in proprietatea  
privata  
              a municipiului Alexandria si in administrarea Consiliului Local al municipiului  
               Alexandria, situate în municipiul Alexandria,  Blocul G, scara A, zona Modern,   
              strada Ion  Creanga, judetul Teleorman, pe durata executiei investitiei, pentru    
              realizarea de locuinte pentru  tineri, destinate inchirierii, pentru specialişti din  
              sănătate 
 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară, 
având în vedere:  

- expunerea de motive nr. 20733/25.08.2014, a Primarului Municipiului Alexandria;  
- raportul comun de specialitate nr.20734/25.08.2014, al Directiei Patrimoniu, Directiei 

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

Municipiului Alexandria;  
- adresa nr.16122/25.08.2014, a AGentiei Nationale pentru Locuinte; 
- prevederile art. 2 alin. (8) şi ale art. 3 alin (1) şi (5) din Legea  nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 59 - 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative; 

- prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 
modificările şi completările 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.I.  H.C.L. nr. 147/29 aprile 2014,  privind privind transmiterea în folosinţă gratuită, către   
Agentia Nationala pentru Locuinte, a terenului in suprafata de 343,00 mp,  precum si a  
constructiei existente pe teren, aflate in proprietatea  privata a  municipiului Alexandria si in  
administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, situate în municipiul Alexandria,  



Blocul G, scara A, zona Modern, strada Ion  Creanga, judetul Teleorman, pe durata executiei  
investitiei, pentru  realizarea de locuinte pentru  tineri, destinate inchirierii, pentru specialişti  
din sănătate, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
1.Articolul 1, va avea urmatorul cuprins: Se aproba transmiterea în folosinţă gratuită, către 

Agentia Nationala pentru Locuinte, a terenului in suprafata de 343,00 mp,  precum si a 

constructiei existente pe teren (exclusiv spatiile cu alta destinatie),  aflate in proprietatea  

privata a  municipiului Alexandria si in administrarea Consiliului Local al municipiului 

Alexandria, situate în municipiul Alexandria, Blocul G, scara A, zona Modern, strada Ion 

Creanga, judetul Teleorman,  pe durata executiei investitiei, pentru realizarea de locuinte pentru 

tineri, destinate inchirierii, pentru specialişti din sănatate,  teren identificat prin Carte Funciara 

nr.23216. 

ART.II. Dupa art.1 se introduce art.1^1, care va avea urmatorul cuprins: 
Art. 1^1.Unitatea administrativ  teritoriala Alexandria, va asigura accesul executantului 
lucrarilor, ce va fi desemnat de A.N.L., pentru efectuarea tuturor lucrarilor de interventie la 
structura existent, inclusive in spatiile cu alta destinatie. 
ART.III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 147/29 aprile 2014, raman neschimbate. 
ART.IV. 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, Directiei Patrimoniu si  Agentiei Nationale pentru Locuinte, pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare.  
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