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H O T A R A R E 

 

   Priveste: aprobarea vanzarii imobilului nr.27 din strada Gheorghe Doja,  preluat in proprietatea 

statului  in baza Legii nr. 112/1995 catre domnul Mureşan Gheorghe 
 

         Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere: 

           - expunerea de motive nr.30197/19.11.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 

           - raportul comun de specialitate nr.30198/19.11.2014 al Directiei Patrimoniu si Directiei Buget 

Finante Taxe si Impozite; 

           - adresa nr.29902/17.11.2014 a Comisiei judetene de aplicare a legii nr.112/1995; 

           - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

          - prevederile art.9 si 13 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor 

imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

            -  prevederile HGR nr. 20/ 1996 privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei 

juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, republicata; 

            -  prevederile art. 36, alin (1) si (2), lit.”c”, din Legea nr.215 din 23 aprilie 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 din 

23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T A R A S T E : 

 
      Art.1.- Se aproba vanzarea imobilului nr.27 din strada Gheorghe Doja,  preluat in proprietatea 

statului  in baza Legii nr. 112/1995 catre domnul Mureşan Gheorghe. 

      Art.2.- Terenul ocupat de aceasta cladire, in suprafata de 73,00 mp, se atribuie in folosinta, cu titlu 

gratuit, pe durata existentei constructiei. 

      Art.3.- Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 

Patrimoniu si Directiei Buget Finante Taxe si Impozite pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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