JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 3509/14.02.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
privind vânzarea prin licitatie publică a unui terenaparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,
situat în str.București, zona bl.702, sc.B
În exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36, alin. (2), lit. ,,c’’ si alin. (5), lit. ,,b’’ din
Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul Local hotărăste cu privire la vânzarea bunurilor proprietate
privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în conditiile legii.
Având în vedere adresele unor persoane fizice si juridice depuse la Registratura Pri

măriei municipiului Alexandria prin care acestia solicită cumpărarea unui teren, în
vederea extinderii activităților sau realizarea de obiective noi, se propune vânzarea terenului
în suprafață de 6.00 m.p., ce aparține domeniului privat al municipiului Alexandria, conform
H.C.L. nr. 183/27.06.2018, situat in municipiul Alexandria, str.București, zona bl.702, sc.B.
Terenul în suprafață de 6.00 m.p., cu numărul cadastral 25972 înscris în cartea
funciară 25972a unității administrativ-teritoriale Alexandria,eliberatăde Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliară Teleorman, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria,
poate fi vândut prin licitație publică în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) si
alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările
și completările ulterioare.
Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea
nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările si completările

ulterioare, propun elaborarea de către Directia Patrimoniu, Serviciul Gestionare Patrimoniu
Public și Privat a unui proiect de hotărâre cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui
teren apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in
municipiul Alexandria, strada București, zona bl.702, sc.B.
Proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentație, va fi supus spre
dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.
PRIMAR,
Victor DRAGUSIN

