
                                                                               ROMÂNIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTÃRÂRE 
 
 Priveste: darea in administrare  a unor bunuri apartinand domeniului  public si privat de interes 
local   
                  al  municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 
                  Domeniului Public Alexandria.     

                  
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în vedere: 
      -  referat de aprobare nr.26152/18.11.2019 al Primarului municipiului Alexandria; 
      - raportul  de specialitate nr.26153/18.11.2019   al Directiei Patrimoniu, al Directiei Economice, al 
Directiei Juridic Comercial; 
      - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria;  

 - prevederile art. 92, alin (2), lit.b) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei 
     - prevederile art. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), alin.(6) lit.b) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei; 
     - prevederille art. 297, alin (1), lit. a), art. 298, art.299, art.300, art.301 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 
privind Codul administrativ al Romaniei; 
      În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin. (1), alin (3) lit. g) si alin(5) si ale art.196, alin (1), 
lit.a) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei: 
 
 
 

HOTÃRÃŞTE: 
 
       Art.1. Se aproba darea in administrare  catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 
Domeniului Public Alexandria,a unor bunuri apartinand domeniului  public si privat de interes local al 
municipiului Alexandria,cu elementele de identificare prevazute in anexa nr. 1- lista, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
      Art.2. Se aproba Contractul de dare in administrare  a unor bunuri apartinand domeniului public si  
privat de interes local al municipiului Alexandria, prevazut in anexa nr.2, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
      Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul de dare in 
administrare ,   actele aditionale ulterioare care vor fi incheiate cu Serviciul Public de Interes Local 
Administratia Domeniului Public Alexandria. 
       Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 
Directiei Patrimoniu, Directiei Economice, Directiei Juridic Comercial si Serviciului Public de Interes Local 
Administratia Domeniului Public  Alexandria, pentru cunoastere si aplicare. 
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