ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte: declararea unor imobile ca bunuri aparținand domeniului public de interes local al
municipiului Alexandria
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere:
-

referatul de aprobare nr. 23.772/21.10.2019, al primarului municipiului Alexandria;
raportul comun de specialitate nr. 23.773/21.10.2019, al Directiei Patrimoniu, Directiei Economice,
Directiei Juridic Comercial;
avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
prevederile art. 863, lit. “f”, din Legea nr. 287/17.07.2009, privind Codul civil, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 286, alin. (4), 287, lit. “b”, art. 289, alin. (1) si ale Anexei
4-Lista cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al comunei, al oraşului sau al municipiului,
din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. “g” si ale art. 196, alin. (1), lit. “a”, din O.U.G. nr.
57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂSTE:

Art. 1. Se declară ca bunuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, imobilele
intravilane ale caror elemente de identificare sunt prevazute in anexa nr. 1 (Lista), anexa nr. 2 (Planurile de
amplasament si delimitare nr. 1, 2, 3,4 si 5), anexa nr. 3 (Planurile de incadrare in zona nr. 1, 2, 3, 4 si 5) si anexa
nr. 4 (Plan de incadrare in teritoriu), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Bunurile mentionate in anexa 1 (Lista), vor fi evaluate prin grija Directiei Patrimoniu si vor fi transmise
pentru inregistrare in contabilitate prin grija Directiei Economice.
Art. 3. Cu data aprobarii prezentei, orice alte prevederi contrare isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 4. Prin grija secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa Instituției Prefectului
Județului Teleorman pentru verificarea legalitatii, primarului municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu, Directiei
Economice si Directiei Juridic Comercial, pentru cunoaștere si punere in aplicare.
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