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HOTARARE 
 

 
Priveste : inchirierea de catre Partidul Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, a unui spatiu cu  
                 alta destinatie decat cea de locuinta si a terenului aferent,  apartinind domeniului  public de   
                 interes local al  municipiului Alexandria, situat in strada C-tin Brancoveanu nr.71 
              
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedintã extraordinarã, având în vedere: 

-  expunerea de motive nr.15589/09.08.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 15590/09.08.2010, al Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- cererea nr.15208/03.08.2010, a d-lui Filip Constantin, presedinte al Organizatiei Judetene 

Teleorman a Partidului Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei 
- prevederile art.21 alin.(1) , (2 ) si (3) din Legea nr.334/2006, privind finantarea activitatii partidelor 

politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ”c”,  din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

În temeiul art. 45, alin. (1) si al  art. 115,  alin. (1), lit. “b” din legea nr. 215 / 2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTARASTE: 
 

 
Art.1. Se aproba inchirierea de catre Partidul Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, a unui 

spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta si a terenului aferent, apartinind domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, situat in strada C-tin Brancoveanu nr.71, in suprafata de 63,04 mp,  conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.   

Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Administrare Valorificare 
Patrimoniu , pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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  Serviciul Valorificare Patrimoniu 
  Nr. 15590/09.08.2010 

 
 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotarare privind inchirierea de catre Partidul Uniunea Nationala pentru Progresul 
Romaniei, a unui spatiu cu  alta destinatie decat cea de locuinta si a terenului aferent,  

apartinind domeniului  public de  interes local al municipiului Alexandria, 
 situat in strada C-tin Brancoveanu nr.71 

 
 
 

Prin expunerea de motive nr.15589/09.08.2010, primarul municipiului Alexandria, d-nul Victor 
DRAGUSIN , propune initierea unui proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu cu alta destinatie decat 
cea de locuinta apartinind domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria. 

Astfel,  urmare  solicitarii nr.15208/03.08.2010, a d-lui Filip Constantin, presedinte al Organizatiei 
Judetene Teleorman a Partidului Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, s-a identificat spatiul in 
suprafata de 63,04 mp , situat  in strada C-tin Brincoveanu nr.71, spatiu in care urmeaza sa-si desfasoare 
activitatea partidul. 

In conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) din Legea nr.334/206, privind finantarea activitatii 
partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consideram 
ca propunerea privind inchirierea unui spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta si a terenului aferent,  
apartinind domeniului   public de  interes local al municipiului Alexandria, situat in strada C-tin Brancoveanu 
nr.71, este legala, necesara si oportuna, drept pentru care se intocmeste  proiect de hotarare in acest sens. 
            Proiectul de hotarare va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria.  
 
 
 
 

SEF SERVICIU, 
 

Cornelia DUMITRESCU 
 
 
 
 
 

 



 
 
JUDETUL TELEORMAN 

  PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
  Serviciul Valorificare Patrimoniu 
  Nr. 15589/09.08.2010 
 

 
 

EXPUNERE DE  MOTIVE 
 

la proiectul de hotarare privind inchirierea de catre Partidul Uniunea Nationala pentru Progresul 
Romaniei, a unui spatiu cu  alta destinatie decat cea de locuinta, apartinind domeniului  public de  

interes local al, municipiului Alexandria, situat in strada C-tin Brancoveanu nr.71 
 

In conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) din Legea nr.334/206, privind finantarea activitatii 
partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ca urmare  
a solicitarii nr.15208/03.08.2010, a d-lui Filip Constantin, presedinte al Organizatiei Judetene Teleorman a 
Partidului Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei, s-a identificat spatiul in suprafata de 63,04 mp , situat  
in strada C-tin Brincoveanu nr.71, spatiu in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea partidul. 

Avind in vedere cele mentionate mai sus si in conformitate cu prevederile art.45, alin. (6) din Legea 
215/2001, privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 
elaborarea de catre Serviciul Valorificare Patrimoniu, a unui proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu 
cu alta destinatie decat cea de locuinta, apartinind domeniului   public de  interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada C-tin Brancoveanu nr.71, este legala, necesara si oportuna, drept pentru care se 
intocmeste  proiect de hotarare in acest sens. 

 Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiluli Local al municipiului Alexandria. 
 

 

 

PRIMAR, 
 

Victor  DRAGUSIN 
 
 
 
 
 

 
 


