
                                                                             ROMÂNIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTÃRÂRE 

 
 Priveste: trecerea din domeniul privat de interes local al municipului Alexandria si administrarea 
Consiliului Local al municipiului Alexandria, in domeniul privat al statului  si administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne, a unor unitati locative, tip A.N.L., si transmiterea in folosinta gratuita 
pe durata existentei constructiei a cotei parti de teren aferenta acestora.  

                  
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã extraordinara, având în 
vedere: 
      -  expunerea de motive nr.29146/26.10.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 
      - raportul comun de specialitate nr.29147/26.10.2017 al Serviciului Gestionare  Patrimoniu Public si 
Privat, Directiei Economice si  Serviciului Juridic Comercial; 
      - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
      - prevederile H.G.R. nr.543/17.05.2003, privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Statului si din 
administrarea Ministerului de Interne in domeniul privat al municipiului Alexandria si in administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman; 
      - adresa nr. 29119/26.10.2017 a Inspectoratului Judetean de Politie Teleorman; 
      -  prevederile Protocolului de Predare-Primire a Obiectvului de Investitii- Locuinte pentru tineri, 
destinate inchirierii- specialisti in sanatate, nr. inregistrare  Municipiul Municipiul Alexandria 
9130/04.04.2017, nr. inegistrare Agentia Nationala pentru Locuinte 79/28.03.2017; 
      -  Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale Administratiei si Fondurilor Europene- Cabinet Viceprim-
Ministru nr. 82628/02.08.2017; 
      -  prevederile H.C.L. nr. 147/29.04.2014 privind transmiterea in folosinta gratuita, catre 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 in 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 specialistii din sanatate.; 
      -  prevederile H.C.L. nr. 270/31.08.2014 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 147/2014; 
      -  prevederile art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
      -  prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificarlie si completarile ulterioare; 
      -  prevederile art. 36,alin. (1), alin. (2), lit. ,,c’’ , lit.„d“, alin (5), lit.„a“, art. 61, alin. (2) din Legea nr. 
215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
      În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit.„b“, din Legea nr. 215 din 
23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTÃRÃŞTE: 
 



       Art.1. Se aproba trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si 
administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, in domeniul privat al statului si administrarea 
Ministerului Afgacerilor Interne a unui numar de 16 unitati locative din totalul de 30 de unitati locative, 
situate in blocul G, scara A, Zona Modern, strada Ion Creanga, municipiul Alexandria,  cu elementele de 
identificare prevazute in anexa , care face parte integranta din prezenta hotarare. 
      Art.2. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a cotei parti de teren 
aferenta fiecarei unitati locative prevazute la art. 1, apartinand domeniului privat de interes local al 
Municipiului Alexandria. 
      Art.3. Predarea-primirea  unitatilor locative si a  cotei parti de teren aferenta acestora se face pe baza 
de protocol de predare primire  incheiat intre partile interesate. 
 
      Art.4. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr. 237/24 august 2017. 
      Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Alexandria si Ministerului Afacerilor 
Interne pentru cunoastere si aplicare. 
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