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HOTĂRÂRE 
 
Priveşte : constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind    
                 închirierea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al   
                 municipiului Alexandria  
 
           Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în şedinta ordinară, având 
în vedere : 

- expunerea de motive nr. 2727/27.01.2014,  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr.2728/27.01.2014, al Serviciului Administrare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile art. 13, alin. (1) si ale art. 16, alin. (4), din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea 

executării lucrărilor de constructii, republicata cu modificarile şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 14 si art. 15, din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c’’, şi ale art. 123, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
      În temeiul art. 45, alin.(1) şi al art.115, alin.(1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se constituie Comisia municipală pentru organizarea licitaţiilor publice privind închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, astfel: 
Preşedinte: Mihail MITROI – Arhitect şef; 
Membri :   Tiu Adriana – Şef serviciu Serviciul Valorificare Patrimoniu; 
                    Gina SELEA – Şef serviciu Serviciul Administrare Patrimoniu; 
                    Lazăr GHEORGHE -Consilier juridic Serviciul Juridic,Autoritate tutelară şi resurse umane; 
                    Corina IORDAN- Consilier Serviciul Contabilitate Buget Salarizare; 
Secretar :   Mariana GRIGORE – Inspector Serviciul Administrare Patrimoniu; 
Membri      Cornelia DUMITRESCU – Director Direcţia Patrimoniu; 
supleanţi:   Postumia CHESNOIU- Şef serviciu Serviciul Juridic, Autoritate Tutelară şi ResurseUmane; 
                    Mona RABOJ – Şef serviciu Serviciul Contabilitate Buget Salarizare; 
                    Cristian MARTIN– Referent Serviciul Valorificare Patrimoniu; 
Secretar supleant : Doina TATARICI – Inspector Serviciul Administrare Patrimoniu; 

Art. 2. Cu data prezentei, îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.152/30.05.2013. 
Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Institutiei Prefectului 

judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei 
Patrimoniu şi persoanelor nominalizate la art.1, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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