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HOTÃRÂRE 
 
 

Priveste:  modificarea  anexei nr.1 la HCL nr. 234/29.10.2009, privind  declararea ca bunuri apartinind   
                  domeniului  privat  de  interes  local  al  municipiului  Alexandria, a unor terenuri pe care au fost  
                  construite locuinte din fondurile A.N.L. 
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în vedere: 

- expunerea de motive nr.26204/25.11.2010,  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr.26205/25.11.2010,  al  Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
- prevederile H.C.L.nr.234/29.10.2009, privind  declararea ca bunuri apartinind  domeniului  privat  de  

interes   local  al  municipiului  Alexandria, a unor terenuri pe care au fost  construite locuinte din fondurile 
A.N.L. 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului  
- Alexandria;            
- prevederile  art. 57 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru   

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare 
- prevederile art. 36, alin. (1) , alin. (2), lit. ,,c,, si alin. (5), lit. ,,b,, , art. 123, alin. (1) si alin. (2) din Legea 

nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

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

23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 
 

HOTÃRÃŞTE:       
  

Art.1. Se modifica   Anexa nr.1, la HCL nr.234/29.10.2009, si va avea  cuprinsul prevazut in Anexa nr.1, 
care face parte integranta din prezenta hotarare. Amplasamentele sunt mentionate in anexa nr.1 ( Lista), 
anexa nr.2 ( plan de situatie) si anexa nr.3 ( plan de incadrare in zona ) , care fac parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2. Celelalte prevederi ale ale H.C.L nr.234/29.10.2010, raman neschimbate. 
Art.3. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L nr.102/22.05.2009 
Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 

Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Valorificare Patrimoniu 
si Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite, pentru cunoastere si punere in aplicare.  
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