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HOTÃRÂRE 

  Priveste: darea in folosinta gratuita pe termen limitat, catre Episcopia Alexandriei si Teleormanului 
a unui imobil (constructie si teren) apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, situat in str. Carpati, nr. 11 
                  

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în 
vedere: 

- expunerea de motive nr.12121 /24.06.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr.12122 /24.06.2011 al  Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
- prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 107/ 12.05. 2011 prin care 

imobilul din str. Carpati nr. 11, este inclus in domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria;  

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c’’ si ale  art. 124, din Legea nr. 215/23.04.2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 

215 din 23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
HOTÃRÃŞTE: 

 
Art.1. Se aproba darea in folosinta gratuita, pe termen limitat – 49 de ani, catre Episcopia Alexandriei 

si Teleormanului a  imobilului ( teren si constructie),apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria,  situat in str. Carpati nr. 11. 

Art.2. Elementele de identificare ale imobilului mentionat la art. 1 sunt precizate in anexa nr. 1 – lista, 
anexa nr. 2 – plan de incadrare in teritoriu, anexa nr. 3 – plan de situatie  care fac parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru semnarea  contractului de dare in 
folosinta gratuita a imobilului de la art. 1, contract care va fi incheiat cu  Episcopia Alexandriei si 
Teleormanului. 

Art.4. Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotarare Institutiei Prefectului judetului Teleorman 
pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Administrare, Valorificare 
Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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