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  JUDEŢUL  TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
  

Priveşte: modificarea  H.C.L. nr. 286 din 10 octombrie 2017  privind trecerea din domeniul 
privat de interes local al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al 
municipiului Alexandria, in domeniul privat al statului si administrarea Ministerului 
Sanatatii, a unor unitati locative, tip A.N.L., si transmiterea in folosinta gratuita pe 
durata existentei constructiei a cotei parti de teren aferenta acestora  

 
       Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere: 

− expunerea de motive nr. 4224/22.02.2018, a Primarului municipiului Alexandria; 
− raportul comun de specialitate nr. 4225/22.02.2018, al Direcției Patrimoniu, Direcției Economice si 

Serviciului Juridic Comercial; 

− raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al  municipiului 
Alexandria; 

− adresa Ministerului Sanatatii, Directia Patrimoniu si IT nr. 6115/05.02.2018, inregistrata la Primaria 
municipiului Alexandria sub nr. 2809/06.03.2018 ; 

− prevederile H.C.L. nr.286/10.10.2017  privind  trecerea din domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, in domeniul 
privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii, a unor unitati locative, tip A.N.L., si 
transmiterea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a cotei parti de teren aferenta 
acestora;  

− prevederile art. 8, alin. (2) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru 
locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

− prevederile art. 58 si art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor normative, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

− prevederile art. 36,  alin.  (1),  alin.  (2),  lit.  ,,c’’,  alin. (5),  lit. ,,a’’ si ale art. 123, alin. (1) din 
Legea 215/2001, a administrației publice locale,  republicată,  cu modificările si completările 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’, din Legea 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă S T E : 

 



Art.I. Se modifica art.1 din H.C.L. nr. 286/10.10.2017 si va avea urmatorul cuprins: 

‚, Se aproba predarea de catre Municipiul Alexandria catre Ministerul Sanatatii – Directia de Sanatate Publica 

a Judetului Teleorman a unui numar de 14 unitati locative din totalul de 30 unitati locative, proprietate privata a 

statului,  situate  in blocul G, scara A, Zona Modern, strada Ion Creanga, municipiul Alexandria. Ministerul Sanatatii – 

Directia de Sanatate Publica a Judetului Teleorman se obliga sa asigure administrarea, exploatarea si paza celor 14 

unitati locative, obiectiv de investitii proprietate privata a statului.” 

          Art.II.   Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 286/10.10.2017 raman neschimbate. 

          Art.III. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa Instituției Prefectului 

județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Direcției Patrimoniu, Direcției 

Economice, Serviciului Juridic Comercial, pentru cunoaștere si punere in aplicare. 
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