ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte: aprobarea contractului de atribuire teren către Asociaţia Patronală „FRĂŢIA”
Teleorman.
Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având
în vedere:
- expunerea de motive nr. 9818 / 24.04.2013 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul nr. 9819 / 24.04.2013 al Arhitectului Şef;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului
Alexandria;
- prevederile art. 49 şi 50 din Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1166 din Codul Civil;
- prevederile H.C.L. nr. 58 din 30 martie 2012 cu privire la cooperarea municipiului Alexandria cu
Asociaţia Patronală „FRĂŢIA”.
- prevederile art. 36, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a Administratiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă contractul de atribuire teren către Asociaţia Patronală „FRĂŢIA”, teren în suprafaţă
de 186 mp ce aparţine domeniului public de interes al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Centrală
conform planului de situaţie anexat. Anexa nr. 1 - Contract de atribuire, anexa nr. 2 - Propunere tarif
privind închiriere Piaţa Centrală şi anexa nr. 3 - Plan de situaţie fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria, dl. Victor Drăguşin, să semneze
Contractul de atribuire teren.
Art. 3. Serviciul Cancelarie va transmite prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului judeţului
Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Şef, Direcţiei
Patrimoniu, Direcţiei Buget Finanţe Taxe şi Impozite şi S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI ALEXANDRIA SRL
pentru cunoaştere şi punere în aplicare.
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