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H O TĂ R Â R E 
 
       Priveşte : modificarea anexei nr.1 la HCL nr.70/30.04.2009, privind declararea ca bunuri 

aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul 
Alexandria 

                
       Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, 
având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 6644/29.03.2010, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 6645/29.03.2010, 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 legislative pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c” si alin. (5), lit. „b”, art.123, alin.(1) si alin. 

(2) din Legea nr. 215/23.04.2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
     
        In temeiul prevederilor art.45, alin. (1) si (3) si ale art. 115 alin (1), lit „b”, din Legea 
215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
 

           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Art.1. Se modifică poziţia 4 din Anexa nr.1 la HCL nr. 70/30.04.2009 şi va avea următorul 
cuprins: 
 „str. Dunării nr.126A, suprafaţa – 167,00 mp” . 
       Art.2. Se modifică poziţia 5 din Anexa nr.1 la HCL nr. 70/30.04.2009 şi va avea următorul 
cuprins:  
„Str. Libertăţii nr.202, bloc 328, sc.A – teren cotă indiviză (parte din suprafaţa totală de 332 
mp), aferent unităţii individuale Asociaţia Crescătorilor de Albine, număr cadastral 20070-C1-
U1, suprafata – 16,00 mp”. 
       Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 70/30.04.2009, raman neschimbate. 
       Art.4. Prin grija Serviciului Secretariat-Administrativ, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria, Direcţiei Administrare Valorificare Patrimoniu, pentru cunoaştere şi punere în 
aplicare. 
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