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Priveste: stabilirea  destinatiei de ,, parc industrial” pentru terenul situat pe D.E.70  din municipiul   
                Alexandria 
              
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedintã ordinarã, având în vedere: 

-    expunerea de motive nr. 27749/16.12.2010,  a Primarului municipiului Alexandria; 
-    raportul nr. 27750/16.12.2010,  al Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
-    raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului   
     Alexandria; 
-    prevederile O.G. nr.65/2001, privind constituirea si functionarea parcurilor industrial; 
-    prevederile Ordinului nr.264/2002, privind aprobarea  Instrucţiunilor de acordare şi anulare a titlului  
     de parc industrial; 
-    prevederile art.8 alin.1 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 
-    prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c”  din  Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata  
     cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1),  si alin.(3)  si ale  art. 115,  alin. (1), lit. “b” din legea nr. 215 / 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 

 
 Art.1. Se aproba  trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria in domeniul 
public de interes local al municipiului Alexandria, a terenului in suprafata de 187.384,00 mp, identificat conform 
anexei nr.1 (Lista), anexa nr.2 (Plan de situatie) si anexa nr.3 (Plan de incadrare in zona), care fac parte 
integranta din prezenta hotãrâre. 
 Art.2. Se aproba destinatia de ,, parc industrial “ a terenului mentionat la articolul nr.1. 
 Art.3. Se imputerniceste primarul municipiului Alexandria, in vederea intreprinderii demersurilor legale, 
de scoatere din circuitul agricol a terenului mentionat. 
 Art.4. Suprafata de 13.500,00 mp, se pune la dispozitia Comisiei de Fond Funciar, pentru punerea in 
aplicare a Deciziei Civile nr.619 R/ 14.11.2008.. 
 Art.5. Cu data prezentei, isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr.42/30 martie 2004. 
 Art.6. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Administrare Valorificare 
Patrimoniu, Arhitectului Sef , pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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