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CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 
 

Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a locuinţelor convenabile situate în blocul F, str. Ion 
Creangă, municipiul Alexandria. 

 
         Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa ordinară, având 
în vedere: 
        -expunerea de motive nr.3608/17.02.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
        -raportul de specialitate nr.3609/17.02.2010 al Serviciului Administrare Bunuri Publice; 
        -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
        -prevederile H.C.L. nr. 256/26.11.2009 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria a unităţilor locative din blocul B8, str. 1Mai, nr.107 şi 
blocul F, str. I.Creangă; 
        -prevederile art. 2, alin. (1) şi (4) din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu 
altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de 
stat; 
        -prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” şi alin. (5), lit. „b” şi ale art. 123, alin. (2) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
      Art.1  Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a locuinţelor convenabile situate în blocul F, str. 
I.Creangă, municipiul Alexandria. 
      Art.2  Se aprobă raportul de evaluare (anexa nr.1) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.3   Preţurile de pornire a licitaţiei publice de vânzare sunt prevăzute în anexa nr. 2 (lista) care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.4 Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitaţiei publice şi 
semnarea contractelor de vânzare-cumpărare.     
      Art.5  Prin grija serviciului secretariat-administrativ, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcţiei Administrare Valorificare Patrimoniu - Serviciul Administrare Bunuri Publice şi Direcţiei 
Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
 
 
              Preşedinte de şedinţă,                                               Contrasemnează, 
                      Consilier,                                                                   Secretar, 
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