ROMANIA
JUDETUL TELORMAN
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Priveste: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 279/21.12.2011 referitoare la stabilirea si reactualizarea
elementelor de identificare a unor bunuri imobile componente ale sistemului public de
alimentare cu apa apartinand domeniului public de interes local al municipiului
Alexandria.
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara de lucru,
avand in vedere :
- expunerea de motive nr. 22639/23.10.2012, a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 22701/24.10.2012, al Serviciului Valorificare Patrimoniu,
Directiei Administratie Publica Locala, Directiei Buget, Finante, Taxe si Imozite si Arhitect Sef;
 rapoartele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului
Alexandria;
 adresa nr. 13540/23.10.2012, a S.C. APA SERV S.A. Alexandria;
 prevederile art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, modificata si completata;
 prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative;
 prevederile art. 5, alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile art. 36, alin. (2), litera „c” si ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), litera „b” din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE
Art.1. Se modifica pozitia nr. 53.3 lit. ,,j,, din Anexa la H.C.L. nr. 279/21.12.2011, privind stabilirea
si reactualizarea elementelor de identificare a unor bunuri imobile componente ale sistemului public de
alimentare cu apa apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, si va avea
cuprinsul prevazut in Anexa la prezenta hotarare.
Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 279/21.12.2011 raman neschimbate.
Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Buget Finante
Taxe si Impozite, Arhitectului Sef, Directiei Patrimoniu si S.C. APA SERV S.A. pentru cunoastere si punere
in aplicare.
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