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HOTARARE 

 

Priveste: atribuirea temporara, in folosinta gratuita, a unei suprafete de teren , 

                                apartinand domeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria,  

pentru amplasare vatra de stupina  

 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara,  

avand in vedere: 

-expunerea de motive nr. 4755/13.02.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 

-raportul comun de specialitate nr.4754/13.02.2017 al Directiei  Patrimoniu, Directiei Buget, 

Finante, Taxe si Impozite si   Directiei  Administratie Publica Locala. 

-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria. 

-prevederile art. 11, art.12 si art 13 din  Legea  apiculturii  nr. 383/2013 , cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

-H.C.L. 101/22.05.2009 privind declararea ca bun apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, a unui teren situat pe Soseaua Alexandria-Cernetu. 

-prevederile art. 36, alin(2), lit.”c”alin (5) lit.„b”din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 
administratiei publice locale, republicata cu  modificarile  si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(1)alin(3) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

ART.1.Se atribuie temporar in folosinta gratuita,pe o perioada de 1(un) an , suprafata de  

250mp.teren situat  in tarlaua T51, A581/1,apartinand domeniului privat al municipiului Alexandria, 

cu elemente de idendificare prevazute in anexa nr. 1-lista, anexa nr.2- plan de situatie , anexa nr.3- 

plan de  incadrare in zona, care fac parte integranta din prezenta hotarare, pentru amplasare vatra de 

stupina,domnului  Nica Ion, domiciliat in mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 54, Bl L14, ap 6. 

ART.2.Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul de 

comodat prevazut in anexa nr. 4,care face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului –

Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 
Compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei municipiului Alexandria, Politiei Locale si 

domnului Nica Ion,pentru cunoastere si punere in aplicare.  

 

 

Presedinte de sedinta:                                        Contrasemneaza: 

 Consilier,                                                           Secretar, 

           Florea Voicila Jr. Iulian Purcaru 

 

 

 

ALEXANDRIA 

 

Nr.42 din 27 februarie2017 

 



 


