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H O T Ă R Â R E 

  
Priveşte: stabilirea unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria, ca făcând parte din categoria terenurilor ce pot fi atribuite în condiţiile 
Legii nr. 10/2001, situat în municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.364 A. 

   
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă  ordinară, având în 
vedere: 

-  expunerea de motive nr. 6289 / 25.03.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
-  raportul nr. 6290 / 25.03.2011 al Arhitectului Şef; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 
- H.C.L. nr. 191 din 30.09.2010 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes 

local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
- prevederile art. 1, alin. (1) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 

mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile alin. (1.1.) şi alin. (1.7.) din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 
10/2001, aprobate prin HGR nr. 250/07.03.2007; 

- prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
actualizată; 

- prevederile art.36, alin. (1), alin. (2), lit. „c” şi alin. (5 ), lit. „b” din legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 
a Administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi (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 stabilirea unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, ca făcând parte din categoria terenurilor ce pot fi atribuite în condiţiile Legii nr. 10/2001, situat 
în municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.364 A, conform anexei nr.1 şi anexei nr. 2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art. 2. Serviciul Cancelarie va transmite prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman 
pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Şef şi Direcţiei Administrare 
Valorificare Patrimoniu  pentru cunoaştere  şi punere în aplicare. 
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