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EXPUNERE DE MOTIVE, 
 

la proiectul  de  hotarare  privind modificarea si completarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, 
de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al municipiului Alexandria, 

judetul Teleorman 
 

                          
In inventarul bunurilor care apartin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria 

insusit prin H.C.L. nr. 69 / 10.08.1999 si atestat conform prevederilor H.G.R. nr. 1.358 / 27.12.2001, 

figureaza printre altele si urmatoarele imobile: pozitia 30 – Str. Confederatiei, pozitia 70 – Centrala 

Termica de Zona, pozitia 88 – Punct Termic nr. 18. 

In vederea realizarii cartilor funciare ale bunurilor mentionate mai sus, cat si pentru abrogarea pozitiei 

88 – Punct Termic nr. 18, deoarece destinatia acestuia i-a fost schimbata in imobil cu alta destinatie si 

ulterior in Sala de culturism, conform prevederilor H.C.L. nr. 58/26.02.2015, respectiv H.C.L. nr. 

105/17.04.2015, iar bunul respectiv nu se mai afla in proprietatea publica a Municipiului Alexandria, datorita 

faptului, ca acesta a fost trecut din domeniul public al Municipiului Alexandria in domeniul public al Statului 

Roman, prin H.C.L. nr. 211 / 30.07.2018, este  necesara si oportuna modificarea Anexei la H.C.L. nr. 69 / 

10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 

Alexandria, judetul Teleorman, cu respectarea prevederilor Legii nr. 24 / 2000, privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.  

Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215 / 2001 

a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de 

catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei  la 

H.C.L. nr 69 / 10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al 

municipiului Alexandria, judetul Teleorman. 



Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

PRIMAR, 

 

Victor DRAGUSIN 
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