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H O TA R A R E 

 
       Priveşte : modificarea H C L  nr 59 din 31martie 2011 privind declararea ca bun apartinand  
                       domeniului public de interes local a unui drum de exploatare din municipiul Alexandria 
                
       Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinara, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 9102/06.05.2011, a Primarului municipiului Alexandria ; 
- raportul nr.9103/06.05.2011, al Serviciului  Valorificare Patrimoniu ; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al  municipiului  

Alexandria ; 
- prevederile art. 3 alin. (4),  din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- prevederile art. 59 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), art.120, alin. (1)  si ale art.122, din Legea  

nr.215/2001, a administratei 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.215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.   
 

H O T A R A S T E  
 

 Art.1. Se modifica Anexa nr.1 la  H.C.L. nr. 59/31.03.2011, si va avea urmatorul cuprins: 
LISTA, 

cu elementele de identificare ale terenului  propus a fi declarat ca bun apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria pentru destinatia ,, Drum de exploatare” 

Nr. 
crt. 

ADRESA  
DRUMULUI  DE  
EXPLOATARE 

Elemente  de  
indentificare ale 

drumului  de  exploatare 

 
Observatii. 

 
 

1 

 
Extravilanul 
municipiului 
Alexandria 

Lungime = 3315,00 m 
Latime medie  =7,00 m 
Suprafata drumului de 
exploatare = 23205,00 mp 

Suprafata deservita de drumul de exploatare 
este de 1192,84 ha. Drumul de exploatare va 
avea acces la varianta  ocolitoare a municipiului 
Alexandria si la DJ 504 Alexandria - Pitesti 

Art.2. Se modifica  Anexa nr.2 la H.C.L. nr.59/31.03.2011- Plan de situatie, privind datele tehnice ale 
drumului de exploatare. 

Art.3.Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 59/31.03.2011, raman neschimbate. 
Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 

Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului  Valorificare Patrimoniu, 
Arhitectului Sef , pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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