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H O T Ă R Â R E 
  

Priveşte: modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 101/30.03.2016, privind aprobarea 
Regulamentului privind vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat de interes 
local al  municipiului  Alexandria 

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

- expunerea de motive nr. 6262/21.03.2019, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 6263/21.03.2019, al Direcției Patrimoniu, Direcției Economice, 

Direcției Juridic Comercial; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al  municipiului 

Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 101/30.03.2016, privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea 

bunurilor aparţinând domeniului privat de interes local al  municipiului  Alexandria; 
- prevederile  HCL nr. 277/25.10. 2018 privind aprobarea transformării în monedă naţională a 

redevenţelor, chiriilor şi ratelor stabilite în euro şi în dolari la data încheierii contractelor de concesiune, 
închiriere şi vânzare cu plata în rate; 

- prevederile art. 58 si art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

În 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 şi completările ulterioare: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.I. Se modifică şi se completează art. 7, alin. (2), Capitolul III., Însuşirea propunerii de vânzare,  din 
Anexa la H.C.L. nr. 101/30.03.2016  şi va avea următorul cuprins: 

‚, (2) Raportul comun de specialitate va avea la baza următoarele elemente: 
a. fundamentarea din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu; 
b. extrasul de carte funciară pentru bunul propus; 
c. raportul de evaluare, întocmit de o persoană autorizată; 
d. certificat de urbanism.” 

Art.II. Se modifică ANEXA 4 la Regulamentul privind vânzarea bunurilor aparţinand domeniului privat 
de interes local al  municipiului  Alexandria, CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE – model cadru – 
pct. 5. şi va avea următorul cuprins: ‚, 5. Valoarea de adjudecare a terenului este de 
.................................... lei.” 

 Art.III.    Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 101/30.03.2016, rămân neschimbate. 
 Art. IV. Cu data prezentei îşi înceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr. 148/29.05.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



       Art.V.  Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 
Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere şi punere 
în aplicare. 
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