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HOTÃRÂRE 
 
 

      Priveste: modificarea H.C.L. nr. 25 din 24 februarie 2010 privind darea in folosinta gratuita, pe 

termen limitat-49 ani, catre Camera de Comert, Industrie si Agricultura Teleorman a unui spatiu cu 

suprafata utila de 369,00 mp, ce apartine domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria. 

 

 

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

vedere: 

- referatul de aprobare nr.26154/18.11.2019 al Primarului municipiului Alexandria;  

-  raportul de specialitate nr.26155/18.11.2019 al  Directiei Patrimoniu, Directiei Economice, Directiei 

Juridic Comercial; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  

- adresa nr. 1292/V/C/C4/06.02.2019 a Consiliului Judetean Teleorman, inregistrata la institutria 

noastra 2898/08 feb.2019; 

- prevederile HCL al municpiului Alexandria nr. 104/31.10.2002 privind trecerea in domeniul public 

de interes local a spatiilor aferente sediului financiar-bancar, etaj VI ( cu Su=369,00 mp) situat in municipiul 

Alexandria, strada Ion Creanga ; 

- prevederile art.58 si art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-  prevederile art. 92, alin (2), lit.b), art. 129, alin(2) lit.c), alin.(6) lit.a), art. 297, alin. (1)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.I. Se  modifica ART.1 din HCL nr. 25 din 24 februarie 2010 si va vea urmatorul cuprins :  



               „Art.1. Se aproba darea in folosinta gratuita, pe termen limitat- 49 ani, catre Camera de Comert, 

Industrie si Agricultura Teleorman, a unui spatiu cu suprafata utila de 352,00 mp ce apartine domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria." 

              Art.II. Se modifica ART. 2 din HCL nr. 25 din 25 februarie 2010 si va vea urmatorul cuprins:  

               „Art. 2. Elementele de identificare ale spatiului mentionat la art. 1 sunt precizate in anexa nr. 1-

lista, anexa nr. 2- plan de incadrare in zona si anexa nr. 3 –releveu, care fac parte integranta din prezenta 

hotarare." 

               Art.III. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze  Actul aditional  la 

Contractul de comodat nr.6882 din 31.03.2010, ce va fi incheiat cu Camera de Comert, Industrie si 

Agricultura Teleorman. 

 

 

              Art.IV.  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 si Camerei de Comert, Industrie si Agricultura 

Teleorman, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

                     PRESEDINTE DE SEDINTÃ                                                             CONTRASEMNEAZA  

                                CONSILIER,                                                                         SECRETAR GENERAL,  

                               
                              Silvia COBÂRLIE                                                                         Alexandru Razvan 

CECIU 
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