
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
  

Priveşte: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 192/25.06.2015, privind aprobarea Regulamentului 
privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului privat de interes local al  
municipiului  Alexandria 

 

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

- expunerea de motive nr. 26181/14.11.2018, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 26182/14.11.2018, al Direcției Patrimoniu, Direcției Contabilitate, 

Direcției Juridic Comercial; 

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

 prevederile H.C.L. nr. 277/25.10.2018, privind  aprobarea transformării în monedă naţională a 
redevenţelor, chiriilor şi ratelor stabilite în euro şi dolari la data încheierii contractelor de 
concesiune, inchiriere şi vânzare cu plata în rate; 

- prevederile H.C.L. nr. 192/25.06.2015, privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea 
bunurilor aparţinand domeniului privat de interes local al  municipiului  Alexandria; 

 prevederile art. 58 şi art. 59 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor normative, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art. 36,  alin.  (1),  alin.  (2),  lit.  ,,c’’,  alin. (5),  lit. ,,a’’ si ale art. 123, alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale,  republicată,  cu modificările si completările 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’, din Legea nr. 215/2001 
a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.I. Se modifică art. 6, alin. (2), Dispoziţii generale, Capitolul I., din Anexă la H.C.L. nr. 
192/25.06.2015  şi va avea următorul cuprins: 

‚,(2) Contractul de concesiune se va încheia cu plata redevenţelor în lei care se vor achita în baza 
facturii emisă de Primăria municipiului Alexandria.  

Anual redevenţele se vor indexa cu indicele anual de inflaţie, după publicarea acestuia de către 
Institutul Naţional de Statistică, iar in caz de inflaţie negativă redevenţele se menţin la nivelul anului 
precedent. ” 

   Art.II.   Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 192/25.06.2015, rămân neschimbate. 
 Art. III. Cu data prezentei îşi înceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr. 149/29.05.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



         Art.IV.  Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 
Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, 
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere şi punere 
în aplicare. 
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