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HOTÂRĂRE 

 
Privește: alipirea  unor  imobile care aparțin domeniului public de interes local al municipiului  
               Alexandria, situate in strada Confederației nr. 1 si zona Centru Multifunctional pentru Tineret   
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în sedințã ordinarã, având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 30289/19.11.2014, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 30290/19.11.2014, al Arhitectului Șef, Direcției Patrimoniu, Direcției 

Buget Finanțe Taxe si   Impozite, Direcției Administrație Publică Locală;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria 
- dispoziția nr. 2018/05.11.2014, privind atribuirea de nr. poștal; 
- prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitații imobiliare, republicată; 
- prevederile Ordinului nr. 633/2006, al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, 

pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a birourilor de cadastru si publicitate 
imobiliară; 

- referatul de admitere nr. 51065 (alipire imobil) din data de 08.10.2014; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. “c”, din Legea nr. 215 / 2001, a administrației publice locale, 

republicată cu modificările si completările ulterioare. 
 
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂSTE: 
 

 Art.1. Se aprobă alipirea  unor  imobile care aparțin domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situate in strada Confederației, nr. 1 si zona Centru Multifuncțional pentru Tineret, după cum 
urmează: 

- lotul nr. 1, având numărul cadastral 23487, in suprafață masurată de 1286,00 mp, situat in municipiul 
Alexandria, strada Confederației, nr. 1; 

- lotul nr. 2, având numărul cadastral 23522, in suprafață masurată de 398,00.00 mp, situat in municipiul 
Alexandria, strada Confederației, zona Centru Multifunctional pentru Tineret. 

Lotul rezultat in urma alipiri va avea suprafața masurată  de 1684,00.00 mp, situat in municipiul Alexandria, str. 
Confederației, nr. 8, cu număr cadastral 23578, identificat conform anexei nr.1 - Plan de situație si anexei nr.2 - 
Plan de incadrare in teritoriu, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului 
Teleorman pentru verificarea legalitații, Primarului municipiului Alexandria, Comisiei speciale pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, Direcției Buget, Finanțe, Taxe si 
Impozite, Arhitectului Șef si  Direcției Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare.  
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