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HOTĂRÂRE 

             Priveste: stabilirea si reactualizarea elementelor de identificare a unor  
                            bunuri imobile componente ale sistemului public de alimentare  
                            cu apă apartinând domeniului public al municipiului Alexandria 
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in 
sedintă ordinară, având în vedere: 

-expunerea de motive nr. 24541 din  20.12.2011 a primarului municipiului 
Alexandria; 

-adresa S.C. APA SERV S.A. nr. 15857 din 19.12.2011; 
-raportul comun de specialitate nr. 24542 din 20.12.2011 al Serviciului 

Valorificare Patrimoniu, Directiei Administratie Publica Locala, Directiei Buget, 
Finante, Taxe si Imozite si Arhitect Sef; 

-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local 
al municipiului Alexandria; 

-prevederile HG 1358 / 2001 privind atestarea domeniului public al judetului, 
precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman; 

-prevederile art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea 
publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare; 

-prevederile art. 5, alin. (1) din Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de 
utilităti publice, cu modificările si completările ulterioare; 

-prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” si ale art. 124 din Legea nr. 215 / 2001 a 
administratiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) si ale art. 115, alin (1), lit. „b” din Legea 
nr. 215 / 2001 a administratiei publice, republicată cu modificările si completările 
ulterioare, 

          
                                                  HOTĂRĂSTE 
Art. 1  (1) Se stabilesc si se reactualizează elementele de identificare ale unor 

bunuri imobile componente ale sistemului public de alimentare cu apă, bunuri 
apartinând domeniului public al municipiului Alexandria prevăzute în Anexa care 
face parte integranta din prezenta hotărâre. 

           (2) Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile anexei la 
Hotărârea Consiliului local al municipiului Alexandria nr. 59 / 26.04.2001, pozitiile 
53,54,55,56,57,60,62. 



 
Art. 2 Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitătii, primarului 
municipiului Alexandria, Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite, Directiei 
Valorificare Patrimoniu si S.C. APA SERV S.A. pentru cunoastere si punere în 
aplicare. 
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ALEXANDRIA 
Nr. 279 din 21 decembrie 2011 
 
 
 


