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HOTARARE 

 
Priveste: declararea ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor bunuri 

imobile-constructii din municipiul Alexandria. 
 

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara de lucru,  
avand in vedere: 

 expunerea de motive nr. 9.940 din   25.04.2013 a Primarului municipiului Alexandria; 
 adresa S.C. Apa Serv S.A. nr. 9.927 din 25.04.2013; 
 raportul comun de specialitate nr. 9.941 din 25.04.2013 al Directiei Patrimoniu, Directiei Buget, 

Finante, Taxe si Impozite Directiei de Administratie Publica Locala si Arhitectului Sef; 
 raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
 prevederile art. 3 alin. (4)  si art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea 

publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 prevederile HG 1358 / 2001 privind atestarea domeniului public al judetului, precum si al 

municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman; 
 prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
 prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiul Alexandria nr. 83/28.03.2013 privind declararea 

ca bunuri apartinand domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria. 
 prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 120, alin. (1), alin. (2) si art. 122 din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), alin. (3) si ale art. 115 alin. (1), lit. „b”, din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
 

 HOTARASTE: 
 

 Art. 1. Se declara  ca bunuri apartinand domeniului public de interes local bunurile imobile – 
constructii ale caror amplasamente sunt mentionate in Anexa nr. 1  (lista cu elementele imobilelor 
propuse a fi incluse in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria), Anexa nr. 2 (plan de 
situatie), Anexa  nr. 3 (plan de incadrare in teritoriu), care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2.  Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman, pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, S.C. Apa Serv S.A. , 
Directiei Patrimoniu, Directiei de Administratie Publica Locala, Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite si 
Arhitectului Sef spre cunoastere si punere in aplicare. 
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