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HOTARARE 

Priveste: inchiriere prin atribuire directa  a unui teren apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat in extravilanul municipiului Alexandria 

 

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

avand in vedere: 

-expunerea de motive nr.3959/20.02.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

-raportul comun de specialitate nr. 3960/20.02.2018 al Directiei  Patrimoniu, Directiei 

Economice si Serviciului Juridic Comercial; 

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

Alexandria. 

-adresele nr. 1418/18.01.2018 si nr. 2926/ 07.02.2018 ale  Asociatiei Crescatorilor de Animale 

Alexandria; 

-titlul de proprietate nr. 0512049 din 17.09.2012emis pentru suprafata de 322,25ha islaz 

comunal ce apartine municipiului Alexandria; 

-prevederile art. 6 alin. (3) si  (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea , administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate 

prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art. 9 alin.(2) alin(2
1
) si (2

2
) din Legea nr. 44/2018 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991; 



-hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 22 din 27 februarie 2017 privind stabilirea 

pretului mediu pentru pentru masa verde de pe pajisti, pentru anul 2017; 

-prevederile art. 36, alin(2), lit.”c” alin (5) lit.„b”, art 123, alin(1)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) si art. 115 alin (1) lit.”b” din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 

 

ART.1.Seaproba inchirierea prin atribuire directa catre Asociatiei Crescatorilor de Animale 

Alexandria, legal constituita,a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, situat in extravilanul municipiului Alexandria, in suprafata totala de 200,00ha conform 

anexei nr.1(lista cu elementele caracteristice ale terenului propus pentru inchiriere), anexei nr. 2 ( plan 

de situatie), anexei nr. 3 ( plan de incadrare in teritoriu), anexe care fac parte integranta din prezenta 

hotarare. 

ART.2. Seaproba Caietul de sarcini al inchirierii, conform anexei 4 si contractul cadru de inchiriere a 

terenului cu destinatia de pasune comunala conform anexeinr. 5, care fac parte integranta din prezenta 

hotarare. 

ART.3.Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul inchiriere si a 

actelor aditionale la contractul de inchiriere. 

ART.4. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului –Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 

Directiei Patrimoniu, Directiei Economice  si Serviciului Juridic Comercial, pentru cunoastere si punere in 

aplicare.  

 

Presedinte de sedinta:                                        Contrasemneaza: 

 Consilier,                                                           Secretar, 

 Sorin Gabriel  ILIE Jr. Iulian Purcaru 
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