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CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

 

Priveşte: convocarea Adunării proprietarilor  de terenuri din Municipiul 
Alexandria în vederea alegerii reprezentanţilor acestora în Comisia locală pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

 

            Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
ordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive nr.2363/22.01.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate  nr.2364/22.01.2015 al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
- raportul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;  
- dispoziţiile art.2, alin.1, lit.h din HGR nr.890/2005 privind procedura de constituire, 

atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea 
în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin.(9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (6) si ale art. 115,  alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se convoacă în data de 10 februarie 2015, ora 10,00, la sediul Primăriei 
Municipiului Alexandria, sala mare, adunarea proprietarilor  de terenuri din Municipiul 
Alexandria, cu următoarea ordine de zi: 



-Modificarea şi completarea componenţei Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor cu  doi reprezentanţi  ai proprietarilor  de terenuri din 
Municipiul Alexandria.  

Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărîre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii Primarului municipiului 
Alexandria, Comisie locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
și  Direcţiei Administraţie Publică Locală pentru cunoaștere și punere în aplicare şi va fi afişat la 
sediul primăriei şi pe site-ul primăriei.   
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