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H O TA R A R E 
 

  
       Priveşte : trecerea din domeniu privat in domeniul public de interes local al municipiului 
Alexandria  
                       a unui bun imobil-teren si constructii, situat in str.Libertatii, nr.507 A in CV 19 
 
       Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinara, având în 
vedere: 

 expunerea de motive nr.19089/09.09.2013, a Primarului municipiului Alexandria ; 
 raportul comun de specialitate nr.19090/09.09.2013, al Directiei Patrimoniu, Directia Buget Finante 

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

Alexandria ; 
 prevederile H.C.L.nr.107/12.05.2011, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat 

de interes local a unor terenuri in municipiul Alexandria ; 
 prevederile art.3 alin  (4) si art.6 alin. (1) si art.8 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 

publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare; 
 prevederile art. 21 din Legea nr. 195/2006 a descentralizarii ; 
 prevederile art. 36,  alin.  (1),  alin.  (2),  lit.  (c),  art. 120,  alin. (1) si ale art.122, din Legea nr. 

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

 
H O T A R A S T E : 

 
       Art.1. Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului 
Alexandria,  a unui bun imobil- teren si constructii situat in str.Libertatii, nr.507 in CV 19, al carui 
amplasament este prevazut in anexa nr.1 (lista cu elementele imobilului- teren si constructii propuse a fi 
trecute din domeniu privat in domeniu 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. Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotarare Institutiei Prefectului judetului Teleorman 
pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, 
Directiei Administratiei Publice Locale, Directiei Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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