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H O T Ã R Â R E 

 
Priveste : modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr. 268/21.12.2010, de concesionare prin  

                   licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului    
                  Alexandria, situat in strada Libertatii, nr.369  

                  
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedinta  ordinara, având în vedere: 

- expunerea de motive nr.6195/24.03.2011,  a Primarului municipiului Alexandria ; 
- raportul de specialitate nr.6196/24.03.2011, al Serviciului Valorificare Patrimoniu ;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr.146/30.07.2010, privind aprobarea declararii ca bunuri apartinand domeniului 

privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria;  
- prevederile H.C.L. nr.268/21.12.2010, privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui 

teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Libertatii, nr.369 ; 

- prevederile art. 59, art.60 si art.61 din Legea nr. 24/27.03.2000, privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicata ;  

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c” si alin. (5) , lit.”b”, art. 123, alin (1) si alin. (2), din Legea nr. 
215 din 23.04.2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. ”b”, din Legea nr.215 din 
23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T Ã R Ã S T E : 

 
Art. 1. Se modifica si se completeaza anexa nr.1 la  H.C.L. nr.268/21.12.2010, privind concesionarea prin 
licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada Libertatii, nr.369 si va avea urmatorul cuprins: 

LISTA 
cu elementele  terenului propus a fi concesionat prin licitatie publica 

 
Nr. 
Crt. 

 
 

Adresa 
terenului 

 
Suprafata 

 
mp. 

Perioada  
de 

concesiune 
ani 

Perioada de 
achitare a 

redeventelor 
ani 

Valoarea 
totala a 

redeventelor 
lei 

Valoarea 
redeventelor 

anuale 
lei 

Profil de 
activitat

e 

Valoare euro la 
data valuarii 
(07.09.2010) 

lei 

 
1 

Municipiul 
Alexandria, 

 strada 
Libertatii, 

nr.369 

 
64,00 

 
15 

 
15 

 
6.000,00 

 
400,00 

Prestari 
servicii 

sau 
comert 

 
4,2762 

 
 

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 268/21.12.2010, raman neschimbate. 
Art.3. Serviciului Cancelarie , va transmite prezenta hotãrâre Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru 
verificarea legalitãtii , Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Valorificare Patrimoniu,  pentru  cunostere 
si punere in aplicare. 
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