
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: Încetarea aplicabilității anexei nr.2, nr. crt. 2, anexa nr.3 plan de situație nr.2 din H.C.L. nr. 
154/24.10.2016 precum și anexa nr.2, nr. crt. 2 șianexa nr.3, plan de situație 2 din H.C.L. nr. 
96/29.03.2017. 

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședintã extraordinarã, având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 30910/13.04.2022,al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 30914/13.04.2022, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Economice și al

Direcției Juridic Comercial;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- prevederile art. 64, din Legea nr. 24/27.03.2000-privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, ale art. 136, alin. (1), ale art. 139, alin. (1), alin. (3), 
lit. “g”și ale  art. 196,  alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57 / 03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Își încetează aplicabilitatea anexa 2 nr.crt 2 ( lista cu elementele construcțiilor propuse a fi 
declarate ca bunuri aparaținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria) și anexa nr.3 plan 
de situație nr.2 , la H.C.L.154/24.10.2016.

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 154/24.10.2016, privind stabilirea regimului juridic al unor imobile 
din municipiul Alexandria, situate pe str.Ion Creangă rămân neschimbate.

Art.3.Îsi încetează aplicabilitatea anexa 2, nr.crt.2 (lista cu elementele construcțiilor propuse a fi 
declarate ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria șianexa nr.3 plan de 
situație nr.2 la H.C.L.nr.96/29.03.2017.

Art.4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 96/29.03.2017, privind modificarea H.C.L.nr.154/274.10.2016, 
privind stabilirea regimului juridic al unor imobile din municipiul Alexandria, situate pe str.IonCreangă rămân
neschimbate.

Art.5.Cu data prezentei oric eprevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
Art.6. Prin grija secretarului generalal municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 

Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalitătii, primarului municipiului Alexandria, Direcției 
Patrimoniu,Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                                                 SECRETAR GENERAL,     

Ionela Cornelia ENE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 98 din14.04.2022



JudețulTeleorman
PrimăriaMunicipiului Alexandria
DirecțiaPatrimoniu
DirectiaEconomică
DirecțiaJuridicComercial
Nr.30914/13.04.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
Privind:încetarea aplicabilității anexa nr. 2, nr. crt. 2, anexa nr.3 plan de situație nr.2 din H.C.L. nr. 

154/24.10.2016 precum și anexa nr.2, nr. crt. 2 și anexa nr.3, plan de situație 2 din H.C.L. nr. 
96/29.03.2017.

Prin referatul de aprobare nr. 30910/13.04.2022, Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 
Drăgușin,propune un proiect de hotărâre,cu privire la,încetarea aplicabilității anexei nr. 2, nr. crt. 2, anexa nr.3 
plan de situație nr.2 din H.C.L. nr. 154/24.10.2016, privind stabilirea regimului juridic al unor imobile din 
municipiul Alexandria, situate pe strada Ion Creangă,  precum și anexa nr.2, nr. crt. 2 și anexa nr.3, plan de 
situație 2 din H.C.L. nr. 96/29.03.2017privind modificarea H.C.L.nr.154/24.10.2016, privind stabilirea regimului
juridic al unor imobile din municipiul Alexandria, situate pe strada Ion Creangă.

Prin H.C.L. nr. 154/24.10.2016, s-a aprobat stabilirea regimului juridic al unor imobile din municipiul 
Alexandria, situate pe strada Ion Creangă,  construcția situată in municipiul Alexandria str.IonCreangă, bloc E in 
suprafață de 341, 75mp suprafață construită la poziția 2 din Anexa nr. 2. (Lista cu elementele construcțiilor
propuse a fi declarate ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria). Prin 
H.C.L. nr. 96/29.03.2017 s-a aprobat modificarea H.C.L.nr.154/24.10.2016, privind stabilirea regimului juridic al 
unor imobile din municipiul Alexandria, situate pe strada Ion Creangă și astfel la anexa nr.2 poziția nr. 2 (Lista cu 
elementele construcțiilor propuse a fi declarate ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria) construcția situată în municipiul Alexandria str.Ion Creangă, bloc E este de 348mp. 

Dintr-o eroare această construcție situată in municipiul Alexandria str.Ion Creangă, bloc E, a fost
declarată în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, cînd de fapt subsolul, parterul și
mezaninul aparțin Universității Biotera București.

Astfel, îsi încetează aplicabilitatea anexa nr. 2, nr. crt. 2, anexa nr.3 plan de situație nr.2 din H.C.L. nr. 
154/24.10.2016  privind stabilirea regimului juridic al unor imobile din municipiul Alexandria, situate pe strada Ion 
Creangă, precum și anexa nr.2, nr. crt. 2 și anexa nr.3, plan de situație 2 din H.C.L. nr. 96/29.03.2017, privind
modificarea H.C.L.nr.154/24.10.2016, privind stabilirea regimului juridic al unor imobile din municipiul Alexandria, 
situate pe strada Ion Creangă. 
Încetarea aplicabilității anexa nr. 2, nr. crt. 2, anexa nr.3 plan de situație nr.2 din H.C.L. nr. 154/24.10.2016 
precum și anexa nr.2, nr. crt. 2 și anexa nr.3, plan de situație 2 din H.C.L. nr. 96/29.03.2017 se va face cu 
respectarea prevederilor art.64 din din Legea 24/27.03.2000-privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Urmare celor menționate mai sus si conform prevederilor art.136, alin.(1) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019, privind
Codul administrativ, propune laborarea de către Direcția Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Juridic
Comercial, a unui proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității art.II, anexa nr. 2, nr. crt. 2, anexa nr.3 plan 
De situație nr.2 din H.C.L. nr. 154/24.10.2016 precum și art.III, anexa nr.2, nr. crt. 2 și anexa nr.3, plan de 
situație 2 din H.C.L. nr. 96/29.03.2017.



Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local 
al municipiului Alexandria.

DirecțiaPatrimoniu,                          DirecțiaEconomică,                                                                    
Directorexecutiv,                                          Directorexecutiv,
Dumitru OPREA Haritina GAFENCU                          

DirecțiaJuridicComercial,
Directore xecutiv,

Postumia CHESNOIU



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.30910/13.04.2022

REFERAT DE APROBARE,

Privind:încetarea aplicabilității anexei nr. 2, nr. crt. 2, anexa nr.3 plan de situație nr.2 din H.C.L. nr. 
154/24.10.2016 precum și anexa nr.2, nr. crt. 2 și anexa nr.3, plan de situație 2 din H.C.L. nr. 

96/29.03.2017.

Prin H.C.L. nr.154/24.10.2016, s-a aprobatstabilirearegimuluijuridic al unorimobile din municipiul 
Alexandria, situate pestrada Ion Creangă,  printre care siconstrucțiade la pozițianr.2 anexa 2, str.IonCreangă, 
zona blE, însuprafață de 341, 75iarprin H.C.L.96/29.03.2017, s-a aprobatmodificarea H.C.L.nr.154/24.10.2016, 
privindstabilirearegimuluijuridic al unorimobile din municipiul Alexandria, situate pestrada Ion Creangă, anexa2, 
poziția 2 șianexa nr.3 plan de situație nr.2 construcțiesituată in municipiul Alexandria, bloc E,însuprafață de 
348mp

Dintr-o eroare această construcție situată in municipiul Alexandria str.Ion Creangă, bloc E, a fost
declarată în domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, cînd de fapt subsolul, parterul și
mezaninul aparțin Universități Biotera București.

Astfel, îsi încetează aplicabilitatea anexa nr. 2, nr. crt. 2, anexanr.3 plan de situație nr.2 din H.C.L. nr. 
154/24.10.2016  privind stabilirea regimului juridic al unorimobile din municipiul Alexandria, situate pe strada Ion 
Creangă, precum și anexa nr.2, nr. crt. 2 și anexa nr.3, plan de situație 2 din H.C.L. nr. 96/29.03.2017, 
privindmodificarea H.C.L.nr.154/24.10.2016, privind stabilirea regimului juridic al unor imobile din municipiul 
Alexandria, situate pestrada Ion Creangă.
Încetarea aplicabilității anexei nr. 2, nr. crt. 2, anexa nr.3 plan de situație nr.2 din H.C.L. nr. 154/24.10.2016 
precum și anexa nr.2, nr. crt. 2 și anexa nr.3, plan de situație 2 din H.C.L. nr. 96/29.03.2017 se va face cu 
respectare aprevederilor art.64 din dinLegea 24/27.03.2000-privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Ca urmare a celor menționate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/03.07.2019, privindCoduladministrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun elaborarea de către 

Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial, a unui proiect de hotărâre, cu privire la

incetarea aplicabilității anexe inr. 2, nr. crt. 2, anexa nr.3 plan de situație nr.2 din H.C.L. nr. 154/24.10.2016  

privind stabilirea regimului juridic al unor imobile din municipiul Alexandria, situate pestrad aIon Creangă, precum

șianexa nr.2, nr. crt. 2 șianexa nr.3, plan de situație 2 din H.C.L. nr. 96/29.03.2017,privind modificarea 

H.C.L.nr.154/24.10.2016, privind stabilirea regimului juridic al unor imobile din municipiul Alexandria, situate pe

strada Ion Creangă.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,

Victor DRĂGUȘIN




