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HOTARARE 

 
Priveste: darea in folosinta  gratuita, pe termen limitat - 49 , catre Universitatea Biotera- Bucuresti a  
                unor spatii si terenul in cota indiviza aferent, apartinand domeniului privat de interes local al  
                municipiului Alexandria 
              
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedintã ordinarã, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 6193/24.03.2011,  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 6194/24.03.2011,  al Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile Legii nr.480/2002, privind infiintarea Universitatii ,,Biotera Bucuresti “. 
- prevedrile art.17 din Legea  nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c”  si ale art.124 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  darea in folosinta  gratuita, pe  termen limitat- 49 ani, catre Universitatea Biotera 

Bucuresti- Facultatea de Management Agroturistic- specializarea ,,Controlul si expertiza produselor alimentare 
Alexandria, a unor spatii si terenul in cota indiviza aferent, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situate in strada Ion Creanga bloc F si E- zona Modern, 

Art.2. Elementele de identificare ale bunurilor propuse a fi date  in folosinta gratuita, sunt prevazute in  
anexa nr. 1 ( lista cu elementele caracteristice), anexa nr. 2 ( plan de situatie ),  si anexa nr. 3 ( plan de incadrare in 
teritoriu), anexe care fac parte integranta din prezenta hotarare.  . 

Art.3. Se aproba Contractul de comodat  prevazut in anexa nr.4,  care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.4. in cazul modificarii obiectului de activitate, contractul de comodat isi inceteaza valabilitatea de 
drept. 

Art.5. La data expirarii contractului de comodat, bunurile si investitiile realizate vor trece in proprietatea 
privata de interes local al municipiului Alexandria. 

Art.6. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru semnarea contractului de comodat. 
Art.7. Cu data prezentei inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr.20/26.02.2004  
Art.8. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 

Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Valorificare Patrimoniu  si 
Universitatii Biotera Bucuresti, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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