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H O T Ă R Â R E 

 
Priveşte:  modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 118/24.08.2006, privind declararea ca bunuri  

         apartinand  domeniului privat de interes local al unor terenuri din municipiul Alexandria. 
 
     Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinara, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 14764/26.07.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 14765/26.07.2010 al Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile art. 57 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. "c", art. 121, alin. (1) si ale art. 122  din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
        

In temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1) si alin. (3) si  ale art. 115, alin (1), lit. "b", din Legea 215/2001 a     
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

Art.1. Se modifica pozitia 7 din anexa nr. 1 la HCL 118/24.08.2006, si va avea urmatorul cuprins: "str. 
Libertatii, nr. 209, bl. A 6, sc. A, S cota indiviza = 79,72 mp din care parter- S cota indiviza = 3,25 mp si etajul I-        
S cota indiviza = 76,47 mp.  ( conform anexei nr.2- plan de situatie nr.1 si plan de situatie nr.2 ) . 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr.118/24.08.2006, raman neschimbate. 
         Art.3. Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotarare Institutiei Prefectului judetului Teleorman  
pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Valorificare Patrimoniu si Directiei 
Buget, Finante, Taxe si Impozite, pentru cunoastere si punere in aplicare .  
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