
ROMÂNIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTÃRÂRE 

 
  Priveste: darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unor terenuri apartinand domeniului privat 

de interes local al municipiului Alexandria, situate in str. Independentei, nr. 4 bis, catre 
Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C.  

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

- expunerea de motive nr. 6.382 / 17.02.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 6.383 / 17.02.2016 al  Serviciului Valorificare Patrimoniu, 

Directiei Buget, Finante,Taxe si Impozite, Directiei Administratie Publica Locala; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
- prevederile H.C.L. nr. 99 / 31.10.2002, privind declararea unor terenuri ca bunuri din domeniul 

privat de interes local al Municipiului Alexandria; 
- prevederile O.G. nr. 63 / 30.08.2001, privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii – 

I.S.C., cu modificarile si completarile ulteriare; 
- prevederile art. 124 din Legea nr. 215 / 23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c’’ , din Legea nr. 215 / 23.04.2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 215 din 

23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTÃRÃŞTE: 
 

Art.1. Se aproba darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre Inspectoratul de Stat in 
Constructii – I.S.C., a unor terenuri ce apartin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situate in str. Independentei, nr. 4 bis,  cu elementele de identificare prevazute in anexa nr. 1- lista, anexa 
nr. 2 - plan de situatie, anexa nr. 3 – plan de situatie, anexa nr. 4 – plan de incadrare in teritoriu, care fac 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba Contractul cadru de comodat prevazut in anexa nr. 5, pentru bunurile prevazute 
in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul de comodat, 
procesul verbal de predarea - primirea bunurilor si actele aditionale ulterioare care vor fi incheiate cu 
Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. 

Art.4. Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotarare  Institutiei Prefectului judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Valorificare 
Patrimoniu, Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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