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HOTĂRÂRE 
 

Priveşte:revocarea H.C.L. nr.188 din 26 iulie 2011, de inchiriere prin licitatie publica a unui 
teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
strada  Negru Voda, zona Scoala nr.2 

                             
      Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinară, având în 
vedere: 
  -expunerea de motive nr. 18959 din data de 29.09.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
  -raportul nr.18960 din data de 29.09.2011 al Directiei Administratie Publica Locala, Directiei Buget 
Finante Taxe si Impozite, Directiei Patrimoniu, Serviciul Administrare Patrimoniu;  
  -adresa nr.6065 din 29.07.2011 a Institutiei Prefectului judetului Teleorman inregistrata la Primaria 
municipiului Alexandria sub nr.14542 din 29.07.2011; 
  -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria;  
  -prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile art.7 din Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, 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 administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1.  Se revoca H.C.L. nr.188 din 26 iulie 2011, privind concesionarea prin licitatie publica a 
unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada 
Negru Voda, zona Scoala nr.2. 

Art.2. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa  Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 
Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, Directiei Buget Finante Taxe si Impozite si Directiei 
Administrare Publica Locala pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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