
 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Priveşte : prelungirea contractelor, care expiră în cursul anului 2019, pentru terenurile închiriate, pe care 

sunt construite garaje şi copertine  

 

           Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară,având în 

vedere : 

- expunerea de motive nr. 29015/13.12.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul  comun de specialitate al nr. 29016/13.12.2018 al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economice, 

Direcţiei Juridic Comercial; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 348/24.11.2017 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 175/24.11.2016 

cu privire la prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru terenurile închiriate, destinate 

construirii de garaje şi copertine; 

- prevederile art. 58, art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c” şi alin. (5), lit. ,,a” şi ,,b” şi art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 

215/23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi (3) şi ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/23 

aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare : 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2023, contractelor care expiră în cursul anului 

2019, pentru terenurile închiriate, pe care sunt construite garaje şi copertine, cu obligaţia achitării tuturor 

restanţelor, precum şi a penalităţilor înregistrate până inclusiv la data semnării actului adiţional. 

 Art.2. Anual, chiriile se vor indexa cu indicele anual de inflaţie, după publicarea acestuia de către 

Institutul Naţional de Statistică, iar în caz de inflaţie negativă acestea se menţin la nivelul anului precedent, 

conform prevederilor H.C.L. nr. 277/25 octombrie 2018 privind aprobarea transformării în moneda naţională 

a redevenţelor, chiriilor şi ratelor stabilite în euro şi în dolari la data încheierii contractelor de concesiune, 

închiriere şi vânzare cu plata în rate. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria pentru semnarea actelor adiţionale la 

contractele de închiriere menţionate la art. 1. 

 Art.4. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Prefectului 

Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei Patrimoniu, 

Direcţiei Economice, Direcţiei Juridic Comercial, pentru luare la cunoştinţă şi punere în aplicare. 
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