
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
 

Priveşte: declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local a unor 
terenuri din municipiul Alexandria 

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

vedere: 

- expunerea de motive nr. 5044/16.02.2017, aPrimaruluimunicipiului Alexandria; 

- raportulcomun de specialitatenr. 5045/16.02.2017, al ArhitectuluiȘef, 

DirecţieiPatrimoniu,Direcţiei Buget, Finanțe, Taxe şi Impozite, DirecțieiAdministrație Publică 

Localăşi Serviciului Administrare Patrimoniu; 

- raportulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitatealeConsiliului Local al  
municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 3, alin. (4), din Legeanr. 213/1998 privindbunurileproprietatepublica, cu 

modificarilesicompletărileulterioare;  

- prevederile art. 21, lit. a) dinLegeanr. 195/2006 a descentralizării; 

- prevederile art. 36,  alin.  (1),  alin.  (2),  lit.  c), art. 120, alin. (1) si ale art. 122, din 
Legea 

 nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările si 

completările  

ulterioare; 

 

        In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115 alin (1), lit. b), din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,   
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. Se declară ca bunuri aparținând domeniului public de interes local, terenurile din 

municipiul Alexandria ale căror elemente de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1 (Lista), anexa 

nr. 2 (Plan de amplasament si delimitare), anexa nr. 3 (Plan de situație), anexa  nr. 4 (Plan de încadrare 

în teritoriu), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Bunurile menţionate în anexa nr. 1 (Lista), va fi evaluat prin grija Direcţiei Patrimoniu şi va 

fi transmis pentru înregistrare în contabilitate prin grija Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite. 



Art. 3. Prin grijaServiciul Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisa Instituției Prefectului 

județului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria si 

compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Alexandria pentru cunoaștere şi 

punere în aplicare. 

 

 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZÃ, 
  CONSILIER,                                                                        SECRETAR, 
 

                 Florea Voicila                                                                       jr. Iulian PURCARU                                                                                          

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 35 din 27 februarie 2017 

 

 


