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Priveşte: prelungirea termenului contractual, care expira la data de 31.12.2013, pentru spatiile cu alta 

destinatie decat aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public si privat de 
interes local al municipiului Alexandria 

                             
        Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinară, având 
în vedere: 

- expunerea de motive nr. 28000/25.11.2013 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 28001/25.11.2013 al Directiei Patrimoniu, Directie Buget, 

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

Alexandria;  
- prevederile H.C.L. nr. 92/30.04.2009 privind aprobarea zonelor de interes comercial ale 

municipiului Alexandria si aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat 
aceea de locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public si privat de interes local din 
municipiul Alexandria, diferentiate pe zone de interes comercial; 

- prevederile art. 14, alin. (1), art. 15 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia;  

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,b’’ si ,,c’’ si alin. (5), lit. ,,a’’  din Legea nr. 215/23.04.2001 
privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aproba prelungirea pana la data de 31.12.2014 a termenului contractual, care expira la 

data de 31.12.2013, pentru contractele de inchiriere aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de 
locuinte si a terenurilor apartinand domeniului public si privat de interes local al municipiului 
Alexandria. 

Art.2. Termenul contractual pentru contractele de inchiriere aferente spatiilor comerciale din 
Piata Centrala va fi prelungit cu conditia ca agentii economici, chiriasi ai spatiilor respective sa faca 
dovada ca au realizat racordarea individuala la reteaua electrica de distributie si au incheiat contract de 
furnizare a energiei electrice cu S.C. CEZ VANZARE ALEXANDRIA. 

Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria, in vederea semnarii actelor 
aditionale la contractele de inchiriere mentionate la art. 1.  

Art.4. Cheltuielile efectuate pentru modernizarea spatiilor inchiriate vor diminua chiria aferenta 
conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 
Patrimoniu, Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite si Directiei Administratie Publica Locala pentru 
cunoastere si punere in aplicare.      
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