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H O T Ă R Â R E 

  
Priveşte: scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea unor imobile aparţinând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate în            
str. Gheorghe Doja, nr. 34A (lot 4).   

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, 

având în vedere: 
-  expunerea de motive nr. 11101 / 08.06.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
-  raportul nr. 11102 / 08.06.2011 al Arhitectului Şef; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 
- prevederile Legii nr.50 / 1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind 

autorizarea executării construcţiilor;  
- prevederile Legii nr. 15 / 1994 republicată si actualizată, privind amortizarea capitalului imobilizat 

în active corporale şi necorporale; 
- prevederile O.G. nr. 112 / 2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare 

şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. (c) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), alin. (3) şi ale art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea             
nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se aprobă scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea unor imobile situate în municipiul 

Alexandria, str. Gheorghe Doja, nr.34A (lot 4) conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea 
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al municipiului Alexandria. 

Art.3. Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 121/31.05.2011. 
Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 

judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei 
Administrare Valorificare Patrimoniu, Arhitectului Şef pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  
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