
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTÃRÂRE 
 

Priveşte: constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice  privind 
concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 
Municipiului Alexandria 

 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în sedintã ordinară, având în 

vedere: 
-  expunerea de motive nr. 25328/26.09.2017 , a Primarului municipiului Alexandria; 
-  raportul comun de specialitate nr. 25329/26.09.2017, al Serviciului Valorificare Patrimoniu, 

Serviciului Juridic Autoritate Tutelara Resurse Umane, Directiei Buget Finante Taxe si Impozite; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 
-Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 192 din 25.06.2015 , privind aprobarea 

Regulamentului privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria; 

-Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 149 din 29.05.2017 , privind modificarea 
Anexei la H.C.L. nr. 192/25.06.2015, privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor 
aparţinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

-Prevederile OUG nr. 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publica; 

-Prevederile HGR nr. 168/2007 privind aprobarea Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica; 

-Prevederile art.13, alin.(1), alin.(3), art. 16, art.17, art. 20, art. 21, art. 22, art. 36, din Legea 50/1991, 
privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

- prevederile art.15, din  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea  publică şi regimul juridic acesteia ; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit.” c” , alin. (5) lit. “a” si “b” şi art.123, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 

215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 45, alin (1) şi art. 115, alin. (1), lit. ‘’b’’, din Legea 215/23.04.2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTÃRÃSTE: 

 
Art.1. Se constituie comisia municipală pentru organizarea licitaţiilor publice privind concesionarea 

bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria, având 
urmatoarea componenţă: 

 
Presedinte:  Ioan AUGUSTIN – Viceprimar; 
Membri :      Mirela BENE – Directia Patrimoniu; 

Lazăr GHEORGHE  - Serviciul Juridic Comercial; 



Floarea PREDA - Serviciul Juridic Comercial; 
Gina SELEA –  Birou Taximetrie Autorizatii Comerciale ; 

  Simona CATANA – Direcţia Tehnic Investiţii;                                    
  Reprezentant – AJFP Teleorman.  

Secretar: Daniela BARBALATA -  Directia  Patrimoniu. 
  
Presedinte supleant:  Gica ANGHEL – Viceprimar; 
Membri supleanţi:   Postumia CHESNOIU – Serviciul Juridic Comercial; 

    Ileana GANEA –  Serviciul Juridic Comercial; 
    Daniela EPURE -  Direcţia Patrimoniu; 
    Darvinel ONISOARA –  Directia Patrimoniu; 
    Carmen PANOIU –  Direcţia Tehnic Investitii; 

Secretar supleant : Mirela BENE – Directia Patrimoniu. 
 
 
 
 
Art.2. Cu data prezentei încetează aplicabilitatea celorlalte acte administrative emise anterior cu 

acelaşi obiect.  
Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotãrâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului- 

Judeţul Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei Patrimoniu şi 
tuturor persoanelor nominalizate în cuprins,  pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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