
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
 
Priveşte :  închirierea prin licitaţie publică a unui teren,aparţinânddomeniuluiprivat de intereslocal al  
municipiului Alexandria,  situatîn str. Libertāţii, nr. 3A –poz. 1 
 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţulTeleorman, întrunitînşedinţăordinară, avândînvedere:   

- expunerea de motive nr. 29729/16.10.2015 a Primaruluimunicipiului Alexandria; 
- raportulcomun de specialitatenr.29730/16.10.2015 al ServiciuluiAdministrarePatrimoniu,  DirecţieiBuget 
Finanţe, TaxeşiImpoziteşiDirecţieiAdministraţiePublicāLocalā; 
- raportulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al municipiuluiAlexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 92/30.04.2009 privindaprobareazonelor de interescomercial ale municipiului 
Alexandria şiaprobareatarifelorpentruînchiriereaspaţiilor cu altādestinaţiedecâtaceea de locuinţeşi a terenurilor, 
aparţinânddomeniului public şiprivat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiatepe zone de 
interescomercial; 
- prevederile H.C.L nr. 12/30.01.2013privinddeclararea ca bunuriaparţinânddomeniuluiprivat de interes 
local a unorterenuri din municipiul Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 238/19.08.2015 privinddareaînfolosinţāgratuitāpetermenlimitat, a unuispaţiu 
aparţinânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria, situatîn str. Libertāţii, nr. 3A, 
cātreInstituţiaPrefectuluijudeţulTeleorman; 
- prevederile H.C.L. nr. 123/29.04.2015 privindaprobareaRegulamentuluiprivindînchiriereaprinlicitaţie 
publicā a bunuriloraparţinânddomeniului public sauprivat de interes local al municipiului Alexandria; 
- prevederileLegiinr. 50/1991, privindautorizareaexecutãriilucrărilor de constructii, republicatā; 
- prevederile art.36, alin.(2), lit. “c” şialin.(5) lit. “b”  şi art. 123, alin. (1) şi (2)  din Legeanr.  215/2001 a  
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 
În temeiul prevederilor art.45, alin (1) şi (3), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legeanr. 215/2001 a administraţieipublice 

locale, republicată cu completărileşimodificărileulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui teren, apartinând domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat în str. Libertāţii, nr. 3 A– poz. 1.  
Art.2.Amplasamentul, suprafaţa, durataînchirieriişipreţul de pornire al licitaţiei, precumşidestinatia, 
suntprevăzuteînlista cu elementelecaracteristice - anexanr. 1, planul de situatie - anexanr. 2 şiplanul de amplasament 
- anexa nr.3, care fac parte integrantă din prezentahotărâre. 
Art. 3.Se împuterniceştePrimarulmunicipiului Alexandria pentruorganizarealicitaţieipublice, semnareacontractului de 
închiriereşiaacteloradiţionale la contractul de închiriere. 
Art. 4.PringrijaServiciuluiCancelarie, prezentahotărâreva fi transmisăInstituţieiPrefectuluijudeţuluiTeleorman, 
pentruverificarealegalităţii, Primaruluimunicipiului Alexandria şiServiciuluiAdministrarePatrimoniu, 
DirectieiBugetFinanteTaxesiImpozitesiDirectieiAdministratiePublicaLocalapentrucunoaştereşipunereînaplicare.  
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ,    
Consilier,             Secretar,                                                                     
Florea VOICILÃ         jr. Iulian PURCARU                                                                      
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