
 
ROMÂNIA 

  JUDEŢUL  TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O TĂ R Â R E 
  

Priveşte: modificarea H.C.L. nr. 93/26.05.2010 privind declararea ca bunuri aparţinând 
domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria 

 
       Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere: 

 Referat de aprobare nr.18421/21.08.2019, a Primarului municipiului Alexandria; 

 raportul comun de specialitate nr. 18422/21.08.2019,al Direcției Patrimoniu,Direcției  Economice, Direcției 
Juridic Comercial; 

 raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al  municipiului 
Alexandria; 

 prevederile H.C.L.nr.93/26.05.2010, privind declararea ca bunuri aparín\nd domeniului privat de 
interes local a unor terenuri ]n municipiul Alexandria; 

 prevederile art. 58 - 62, din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea 
actelor normative, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art. 129,  alin.  (1) si alin. (2), lit.  ,,c’’ , din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
al României; 
 
In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) si ale art. 196, alin. (1), lit. ,,a’’, din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ al României: 
 

 

H O T Ă R Ă S T E : 

 

Art.I.Se modifica poziția nr. 4 din Anexa nr. 1 – LISTA cu elementele terenurilor propuse a fi declarate in 

domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria, la H.C.L. nr. 93/26.05.2010 si va avea cuprinsul prevazut 

in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.II.Se modifica Anexa nr. 2 – plan de situație nr.4, la H.C.L.nr.  93/26.05.2010 si  va  avea  cuprinsul 

prevazut in Anexa nr. 2 – plan de situație, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.III.Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 93/26.05.2010rămân neschimbate. 



Art.IV. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa Instituției Prefectului 

Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Direcției Patrimoniu, Direcției 

Economice,Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere si punere in aplicare. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                 CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                                                                       SECRETAR, 

 

 Florea VOICILĂAlexandru Răzvan CECIU 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr.275din28 august  2019 

 

 

 

 

 


