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Priveste: desemnarea d-lui viceprimar IONUT  NEACSU,  in Comisia Locala pentru 

      stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din municipiului 
               Alexandria 
 
 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand 
in vedere: 

- expunerea de motive nr. 16945/11.07.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.16946/11.07.2014 al Directiei Administratie Publica 

Locala  si al Directiei Patrimoniu. 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
- prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si ale Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile  art. 2 alin (1) din regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si 

functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, 
a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a 
proprietarilor, aprobat prin HGR nr. 890/11.08.2005;  

- prevederile art. 36, alin (9) din Legea nr. 215 din 23 aprile 2001 a administratiei publice 
locale republicata cu  modificarile  si completarile ulterioare; 
 

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) si ale art. 115, alin. 1, lit”b” din Legea nr.215 din 23 aprilie 
2001 a administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTARASTE 
 

Art.1.  Se desemneaza ca membru in comisia locala pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privata asupra terenurilor a municipiului Alexandria dl. Ionut  NEACSU 

Art.2.  Cu data prezentei  isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr. 35 din 30 
ianuarie 2013. 

Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta dispozitie va fi transmisa Prefecturii 
Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Directiei 
Administratie Publica Locala pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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          CONSILIER                                                                     SECRETAR, 
 
 Alin Bogdan DONCEA                                           Jr. Iulian PURCARU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare privind  desemnarea domnului viceprimar Ionut  NEACSU 
  ca membru in Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata 

Asupra terenurilor din municipiul Alexandria 
 

 
 
 Avand in vedere prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si art. 2 alin (1) din regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si 

functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a 

modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, 

aprobat prin HGR nr. 890/11.08.2005 si urmare alegerii in functia de viceprimar al municipiului 

Alexandria a dl. Neacsu Ionut, validat  prin H.C.L. nr.  206/23 iunie 2014, se impune desemnarea 

unui viceprimar ca membru in comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor, intrucat dl.Popescu Dan Dumitru, nu mai indeplineste functia de viceprimar al 

municipiului Alexandria. 

 In acest sens, in conformitate cu prevederilor art. 45 alin.(6) din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

propun elaborarea de catre Directiile Administratie Publica Locala si Patrimoniu a unui proiect de 

hotarare referitor la desemnarea domnului  viceprimar Neacsu Ionut ca membru al comisiei locale 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. 

 
 
 

PRIMAR, 
 

Victor DRAGUSIN 
 
 
 
 
 
 



 
JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
DIRECTIA PATRIMONIU 
NR.16946/11.07.2014 
 
 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind desemnarea domnului viceprimar Ionut  NEACSU 
ca membru in Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata 

asupra terenurilor din municipiul Alexandria 
 

 

 In conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr.1/2000, cu modificarile si completarile 

ulterioare, art. 2 alin (1) din regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si 

functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a 

modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, 

aprobat prin HGR nr. 890/11.08.2005 si urmare alegerii in functia de viceprimar al municipiului 

Alexandria a dl. Ionut  NEACSU, validat  prin HCL 206/23 iunie 2014, se impune desemnarea 

unui viceprimar ca membru in comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor, intrucat dl.Popescu Dan Dumitru, nu mai indeplineste functia de viceprimar al 

municipiului Alexandria. 

 Avand in vedere propunerea d-lui primar Victor DRAGUSIN si tinand cont de cele 

mentionate mai sus, supunem spre analiza si aprobarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local, desemnarea dlui Ionut NEACSU, ca membru al Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului 

de proprietate privata asupra terenurilor a municipiului Alexandria. 
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