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Priveşte : modificarea si completare H.C.L.  nr. 322/28.11.2013 privindprelungireatermenului contractual,  
careexpirã la 31.12.2013, pentruspatiile cu altãdestinatiedecâtaceea de locuințesi a  

terenaparținânddomeniului public siprivat de interes local al municipiului Alexandria 
 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţulTeleorman, întrunitînşedinţăordinară, avândînvedere:   

- expunerea de motive nr. 30436/18.12.2013 a Primaruluimunicipiului Alexandria; 
- raportulcomun de specialitate  nr. 30437/18.12.2013 al DirectieiPatrimoniu, 

ServiciuluiAdministarePatrimoniu,   
DirectieiBuget, Finante, TaxesiImpozitesiDirectieiAdministratiePublicaLocala; 
- raportulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 92/30.04.2009 privindaprobareazonelor de interes comercial alemunicipiului 

Alexandria  
şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţeşi a terenurilor 
aparţinând domeniului public şi privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes 
comercial; 
- prevederile H.C.L. nr. 322/28.11.2013 cu privire la prelungireatermenului contractual, care expira la data de  
31.12.2013, pentruspatiile cu altadestinatiedecataceea de locuintesi a terenuriloraparținânddomeniului public 
siprivat de interes local al municipiului Alexandria; 

            -prevederile art. 58, art. 59 si art. 60, din Legea nr. 24/2000 privindnormele de tehnicalegislativapentru 
elaborareaactelor normative, actualizatã, cu modificarilesicompletarileulterioare; 

- prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.,,e,, sialin. (7), lit. ,,a’’ din Legea nr. 215 / 2001 a administrațieipublice 
locale, republicatã, cu modificãrilesicompletãrileulterioare;  

 
Întemeiul art. 45 alin. (1) sialin. (2) lit. ,,f,, alin. (3) si ale art. 115 alin.(1), lit.,,b,, din Legea nr. 215 / 2001 

aadministrațieipublice locale, republicatã, cu modificãrilesicompletãrileulterioare 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Se modifica si se completeaza art. 2 din H.C.L. nr. 322/28.11.2013, 
privindprelungireatermenuluicontractual, care expira la data de 31.12.2013, pentruspatiile cu altadestinatiedecataceea 
de locuintesi a terenuriloraparținânddomeniului public siprivat de interes local al municipiului Alexandria, 
sivaaveaurmatorulcuprins:  

,,Termenul contractual pentrucontractele de inchiriereaferentespatiilorcomerciale din PiataCentralava fi 
prelungit cu conditiacaagentiieconomici, chiriasiaispatiilor respective safacadovadaca au realizatracordareaindividuala la 
reteuaelectrica de distributiesi au incheiat contract de furnizare a energieielctrice cu SC CEZ VANZARE ALEXANDRIA. 

Pentruagentiieconomicichiriasiaispatiilorcomerciale din PiataCentrala care din motive intemeiate nu pot face 
dovadaca au realizatracordareaindividuala la reteauaelectrica de distributiesi au incheiat contract de furnizare a 
energieielectrice cu S.C. CEZ VANZARE ALEXANDRIA, termenul contractual de prelungireestepana la 15.02.2014. 
 In situatia in care pana la data susmentionataagentiieconomicifacdovadaracordarii la SC CEZ VANZARE 
ALEXANDRIA, termenul contractual va fi prelungitpana la 31.12.2014.’’ 
 Art. IICelelalteprevederi ale H.C.L. nr. 322/28.11.2013 ramanneschimbate. 
 Art. III.PringrijaServiciuluiCancelarie, prezentahotărâreva fi transmisăInstituţieiPrefectuluijudeţuluiTeleorman, 
pentruverificarealegalităţii, Primaruluimunicipiului Alexandria şiDirecţieiPatrimoniu, ServiciuluiAdministrarePatrimoniu, 
DirectieiBugetFinanteTaxesiImpozitesiDirectieiAdministratiePublicaLocalapentrucunoaştereşipunereînaplicare.  
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