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H O T A R A R E 

 
Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 256/26.11.2009 privind declararea ca bunuri apartinand  

                    domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unitatilor locative din blocul  
                    B8, str.1 Mai, nr. 107 si blocul F, str. Ion Creanga 
 
         Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 
vedere: 
          -expunerea de motive nr. 6242/23.03.2010 a Primarului Municipiului Alexandria; 
          -raportul de specialitate nr. 6243/23.03.2010 al Serviciului Administrare Bunuri Publice; 
          -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
          -prevederile art.55 si ale art.57 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative;  
          -prevederile art. 4 si ale art. 9, alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia; 
          -prevederile art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarilesi completarile 
ulterioare;   
          -prevederile art. 36, alin. (2), lit.”c”, art. 121 alin. (1) si ale art. 122 din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
           In temeiul prevederilor art.45, alin(1) si (3) 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 A R A S T E : 
 
          Art. 1.- Se modifica si se completeaza art. 1 la HCL nr.256/26.11.2009 privind declararea ca 
bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, a unitatilor locative din 
blocul B8, str.1 Mai, nr. 107 si blocul F, str. Ion Creanga si va avea urmatorul cuprins: 
             “(1) Se aproba trecerea din domeniul public de interes local in domeniul privat de interes local 
al municipiului Alexandria, a unitatilor locative situate in blocul B8 (poz.1-36), str. 1 Mai, nr. 107, 
potrivit anexei  care face parte integranta din prezenta hotarare. 
              (2)  Se aproba transformarea unitatilor locative situate in blocul B8 (poz.1-36), str. 1 Mai, nr. 
107 din locuinte sociale in locuinte convenabile prevazute in  anexa  care face parte integranta din 
prezenta hotarare”.  
         Art  2.- Prevederile HCL nr.256/26/11.2009 cu privire la unitatile locative situate in blocul F, 
str.Ion Creanga raman neschimbate. 
         Art. 3.- Prin grija Serviciului secretariat-administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 
Serviciului Administrare Bunuri Publice, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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