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              Priveste : inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public de    
                                interes local al municipiului Alexandria in vederea parcarii autoturismelor 
 
           Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara,avand in vedere: 

- expunere de motive nr. 20.833 / 22.10.2010  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 22.834 / 22.10.2010  al Directiei Administrare Valorificare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile art. 14, alin. (1) si art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c”, alin. (5), lit. ,,a” si art. 123, alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/23 

aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

              In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/23 aprilie 
2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

HOTARASTE: 
 
 
             Art. 1. Se aproba inchirierea prin licitatie publica a unor terenuri apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria in vederea parcarii de autoturisme aflate in proprietatea locatarilor 
riverani. 
             Art. 2. Suprafata, pretul de pornire al licitatiei, pozitiile propuse, perioada de inchiriere sunt cuprinse in 
anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
             Art. 3. Perioada de utilizare a parcarii este de la orele 1700 la orele 0800 ale zilei urmatoare pentru 
persoane fizice si 0800 la orele 2000 pentru persoane juridice. Autoturismele care ocupa abuziv aceste locuri 
intre orele mentionate mai sus, vor fi ridicate prin grija operatorului desemnat de Primaria municipiului 
Alexandria, proprietarul autoturismului, suportand valoarea operatiei de ridicare si depozitare. 
             Art. 4. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitatiei publice, 
semnarea contractului de inchiriere si semnarea eventualelor acte aditionale la contractul de inchiriere. 
             Art. 5. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Directiei Administrare, 
Valorificare Patrimoniu pentru cunoastere si punere in aplicare.   
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