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H O T A R A R E 

             
          Priveste: trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului  

                                     Alexandria a unitatii locative nr.12, bl.100G, str.Dunarii, nr.364  si schimbarea   
                                     destinatiei  acesteia  din “locuinta din fondul locativ de stat” in “locuinta sociala” 
 
         Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta extraordinara, avand 
in vedere: 
          -expunerea de motive nr.25144/07.11.2018 a Primarului Municipiului Alexandria; 
          -raportul comun de specialitate nr.25145/07.11.2018 al Directiei Patrimoniu si Directia Juridic, 
Comercial; 
          -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
          -prevederile art. 2, pct. “c” din Legea 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;                     
          -prevederile art.21, lit.”a” din Legea-cadru nr. 195/2006 a descentralizarii; 
          -prevederile art.8, alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia; 
           -prevederile art.36, alin.(1) si (2), lit.”c” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
           In temeiul prevederilor art.45, alin(1) si (3) si ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

H O T A R A S T E : 
  
          Art. 1.- Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului 
Alexandria a  unitatii locative nr. 12 din blocul 100G, str.Dunarii, nr.364.  
          Art. 2.- Se aproba   schimbarea destinatiei unitatii locative nr. 12 din blocul 100G, str. Dunarii, 
nr.364 din “locuinta din fondul locativ de stat” in “locuinta sociala”.  
          Art. 3.- Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, si 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, pentru cunoastere si 
punere in aplicare. 
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