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HOTARARE 

 

   Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unei constructii apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situata in str. Agricultori, nr. 27A, cvartal 105 

 

              
      Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedintã ordinarã, având în 

vedere: 

- referatul de aprobare nr. 26.382/20.11.2019, a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 26.383/20.112019, al Directiei Patrimoniu, Directiei Economice, 

Directiei Juridic Comercial; 

- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 18/30.01.2019, privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de 

interes local a unui imobil situat in Municipiul Alexandria, strada Agricultori, nr. 27A; 

- prevederile art. 108, lit. “e”, 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 363, alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. 

(5), alin. (6), alin. (7), alin. (8), din O.U.G. nr. 57 / 03.07.2019, privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (2) 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, 

 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba vanzarea prin licitatie publica a unei constructii apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situata in str. Agricultori, nr. 27A, cvartal 105, identificata prin 

numarul cadastral 23150-C1 inscris in Cartea Funciara nr. 23150 a unitatii administrativ - teritoriale 



Alexandria, cu amplasamentul, suprafata si pretul de pornire al licitatiei publice de vanzare prevazute în 

anexa nr. 1 (lista cu elementele de identificare ale constructiei propusa pentru vanzarea prin licitatie 

publica), anexa nr. 2 (plan de amplasament si delimitare), anexa nr. 3 (plan de incadrare in teritoriu), anexa 

nr.  4 (caiet  de  sarcini), care fac parte integranta din prezenta hotãrâre. 

Art.2. Contravaloarea bunului prevazut la art. 1 se va plati in cel mult 12 (douasprezece) rate 

lunare consecutive, incepand cu prima luna dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare. 

 

 

Art.3. Se împuterniceste primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitatiei publice, 

semnarea contractului de vanzare-cumparare si a procesului-verbal de predare-primire. 

Art.4. Prin grija secretarului general al 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. 

 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA, 

                          CONSILIER,                                                                         SECRETAR GENERAL,      

   

                     Silvia COBÂRLIE                                                                   Alexandru Răzvan CECIU 

 
 

                                                             

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr.385 din 29 noiembrie 2019 
 
 
 



 


