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H O T Ã R Â R E 

 
                                Priveşte: inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu si a terenului aferent 

constructiei, apartinând domeniului  privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situate in str. Dunarii, nr. 281, Zona Fruleg. 

              
              Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedintã ordinarã, având 
în  vedere: 

-expunerea de motive nr. 4881 / 24.02.2009 a Primarului municipiului Alexandria; 
-raportul nr. 4882 / 24.02.2009   al Directiei Administrare Valorificare Patrimoniu;  
-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
-prevederile HCL nr. 68/ 31.05.2006, privind declararea ca bunuri apartinând domeniului privat    

de interes local  a unor terenuri din municipiul Alexandria; 
-prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executãrii lucrarilor de constructiilor, 

republicatã; 
-prevederile art. 36, alin. (2), lit. “c “, alin. (5) lit.,”b” si ale art. 123, alin. (2), din Legea nr. 

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

publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 

H O T Ã R Ã S T E: 
 
 Art.1. Se aprobã inchirierea prin licitatie publica  a unui spatiu si a terenului aferent, 

apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate str. Dunarii, nr. 281, 
Zona Fruleg. 

Art.2. Amplasamentul, suprafetele, pretul de pornire al licitatiei de inchiriere sunt prevãzute 
în  lista cu elementele caracteristice (anexa nr. 1) ,  planul  de situatie (anexa nr.2) , planul de 
încadrare în zonã (anexa nr. 3 ) , care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. 

Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitatiei 
publice si pentru semnarea contractului de inchiriere conform prevederilor legale. 

Art.4. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr. 48 / 31.05.2007 
pentru amplasamentul in cauza. 

Art.4. Prin grija Serviciulu Secretariat-Administrativ, prezenta hotãrâre va fi transmisa 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitãtii, Primarului municipiului 
Alexandria , Directiei Administrare Valorificare Patrimoniu pentru cunoastere si aplicare. 
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