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HOTĂRÂRE 

 

   Priveste: vânzarea prin licitație publică a unui teren apartinând domeniului privat de interes 

local    al municipiului Alexandria, situat în str.București, zona bl.702, sc.B 

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

- expunerea de motive nr. 3509/14.02.2019, a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 3510/14.02.2019, al DirectieiPatrimoniu, Directiei Economice, 

Directiei Juridic Comercial, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat; 

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

Alexandria; 

- certificatul de urbanism nr. 46/20.02.2019, emis de Primaria municipiului Alexandria; 
- extrasul de carte funciară nr. 84306/20.12.2018, cu nr. cadastral 25972,eliberat de Oficiul de 

Cadastru si Publicitate Imobiliară Teleorman, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară 

Alexandria; 

- prevederileH.C.L. nr. 183/27.06.2018, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de 

interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 101 din 30.03.2016, privind aprobarea regulamentului privind vânzarea 

bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 148 din 29.05.2017, cu privire la modificarea Anexei la H.C.L. nr. 

101/30.03.2016, privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea bunurilor aparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria;  

- prevederileart. 13, alin. (1) din  Legea nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrarilor de 

constructii, republicată cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ”c”,  alin. (5),  lit. “b” si ale art. 123, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 

215 / 2001 a administratiei publice locale, republicată cu modificările si completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) si ale  art. 115,  alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215 / 2001 

a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂSTE: 

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, situat înstrada București, zona bl.702, sc.B , identificat potrivit Cărții Funciare 

nr. 25972a unitatii administrativ - teritoriale Alexandria. 



Art.2. Se aprobă raportul de evaluare prevazut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Amplasamentul, suprafața si prețul de pornire al licitației publice de vânzare, sunt prevazute 

în anexa nr. 2 (lista cu elementele caracteristice ale terenului propus pentru vânzare), anexa nr. 3 (plan de 

amplasament si delimitare), anexa nr. 4 (plan de situație) și anexa nr. 5 (plan de încadrare în teritoriu), 

anexe care fac parte integrantă din prezenta hotãrâre. 

 

Art.4. Se împuterniceste Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitatiei publice si 

semnarea contractului de vânzare – cumpărare. 

Art.5. Prin grijaSecretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 
Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Direcției 
Patrimoniu,Serviciului Gestionare Patrimoniu Public și Privat, Direcției Economice si Direcției Juridic 
Comercial, pentru cunoaștere si punere in aplicare. 

 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZA, 

CONSILIER,                                                                             SECRETAR, 

 

Gina Georgeta CUREAjr. Iulian PURCARU   
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