
 

 

ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
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HOTARARE 

 

   Priveste: vanzarea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 25650, situat in str. Constantin 

Brancoveanu, nr. 42-44  

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

vedere: 

- referatul de aprobare nr. 26.694/25.11.2019, a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 26.695/25.112019, 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. 70/28.03.2018, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 

interes local a unor imobile din municipiul Alexandria; 

- 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 unui teren apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, situat in str. Constantin Brancoveanu, nr. 42-44, identificat prin numarul 



cadastral 25650 inscris in Cartea Funciara nr. 25650 a unitatii administrativ - teritoriale Alexandria, cu 

amplasamentul, suprafata si pretul de pornire al licitatiei publice de vanzare prevazute în anexa nr. 2 (lista 

cu elementele de identificare ale terenului propus pentru vanzarea prin licitatie publica), anexa nr. 3 (plan 

de amplasament si delimitare), anexa nr. 4 (plan de incadrare in teritoriu), anexa nr.  5 (caiet  de  sarcini), 

care fac parte integranta din prezenta hotãrâre. 

Art.2. Se aproba raportul de evaluare prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din 

prezenta hotarare.  

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. 
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                     Silvia COBÂRLIE                                                                   Alexandru Răzvan CECIU 

 
 

                                                             

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 

Nr.400 din 29 noiembrie 2019 
 


