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              Priveste: constitutirea  comisiei  municipale  pentru organizarea licitatiilor publice privind  

 concesionarea  bunurilor apartinind domeniului public sau privat de interes local al  
 municipiului   Alexandria 

              
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedintã ordinarã, având în vedere: 
-  expunerea de motive nr. 14834/26.07.2010,  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 14835/26.07.2010,  al Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- prevedrile art.1, art.2, art.5, lit.’’b” si art.12, din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publica; 
- prevederile art.16 din HG nr.168/2007, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 

nr.54/2006 
- prevederile art. 13, alin. (2) si ale art. 16, alin. (4), din  Legea nr. 50 / 1991, privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile  art.15, din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ”c”,  si ale art. 123, alin. (1) si alin. (2) 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 constituie comisia  municipala  pentru organizarea licitatiilor publice privind  inchirierea bunurilor apartinind 
domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria,  astfel: 
Presedinte: Mihail MITROI - arhitect sef 
Membrii:  Cornelia  DUMITRESCU- Sef  Serviciu Valorificare Patrimoniu 
    Danut COMAN- consilier juridic Directia Tehnic Investitii 
    Mirela BOLINTINEANU- inspector Serviciu Buget Contabilitate Salarizare 
    Ionel CHIVU- inspector Directia Tehnic Investitii 

   Simona CATANA- inspector Directia Tehnic Investitii 
   Reprezentant al DGFP  

Secretar – Mirela BENE- consilier  Serviciul  Valorificare Patrimoniu 
Membrii supleanti: Linca Florina- director Directia Tehnic Investitii 
                                Rodica BAICU- Sef Serviciul Administrare Bunuri Publice 
     Gina SELEA – Sef BIrou Comercial 
     Georgeta MILAC- inspector Serviciul Buget Contabilitate Salarizare 
     Nicolae JANTEA- consilier Biroul Comercial 
Secretar supleant: Daniela BARBALATA – consilier Serviciul Valorificare Patrimoniu 
Art.2. Cu data prezentei , isi  inceteaza aplicabilitatea HCL nr.52/02.10.2008 
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  si   
persoanelor nominalizate la art.1, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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