
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Priveşte : modificarea poziției 3 din anexa HCL nr. 95 / 30 aprilie 2009 privind declararea ca 
bunuri aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor unităţi 

locative în vederea vânzării

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

-referatul de aprobare nr. 19266/10.08.2021 a Primarului municipiului Alexandria;
-raportul de specialitate nr. 19267/10.08.2021 al Direcţiei Patrimoniu si Direcția Juridic 

Comercial;
-avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  
-prevederile art. 58 şi ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata si actualizata;
- prevederile art. 129, alin. (1) si ale alin.(2), lit.”c” din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit.”a” şi ale art. 139 alin. (3), lit.”g” din O.U.G. 

nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.I Se modifică pozitia 3 din anexa HCL nr. 95/30 aprilie 2009 privind declararea ca 
bunuri aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor unităţi 
locative în vederea vânzării şi care va avea următorul cuprins:

Nr. 
crt. Adresa

Nr. 
camere

Sup. 
locuibilă  

m.p.

Sup. 
depend. 

m.p.

Sup. alte 
depend. 

m.p.

1
str.Șos. Tr. Măgurele, bl.598, 

sc.C, et.3, ap.54 3 33,40 13,60 3,10

Art.II Celelalte prevederi ale anexei HCL nr. 95/30 aprilie 2009 rămân neschimbate.
Art.III Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria si compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului 
Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ
Consilier, PENTRU LEGALITATE:

Ioana Panagoreț SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan Ceciu     

Alexandria
Nr. 208 din 18 august 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Nr. 12966 din 10.08.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 3 din anexa HCL nr. 95 / 30 
aprilie 2009 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria a unor unități locative în vederea vânzării

La poziția 3 din anexa HCL nr.95/30.04.2009 privind declararea ca bunuri 
aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor 
unități locative în vederea vânzării este evidențiată unitatea locativă nr. 54 din 
blocul 598, str. Șos. Tr. Măgurele, dar dintr-o eroare materială este trecut 2 ca,ere 
în loc de 3 camere.

În vederea îndreptării acestei erori, se impune modificarea poziției 3 din 
anexa la HCL nr.95/30.04.2009, respectiv, cu următoarele elemente: adresa –
str.Șos. Tr. Măgurele, bl.598, sc.C, et.3, ap.54, număr camere – 3, suprafața 
locuibilă – 33,40 mp, suprafața dependințe – 13,60 mp, suprafața alte dependințe 
– 3,10 mp.

În acest scop, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, propun elaborarea de către Direcția 
Patrimoniu a unui proiect de hotărâre cu privire la modificarea poziției 3 din 
anexa HCL nr. 95 / 30 aprilie 2009 privind declararea ca bunuri aparținând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor unități locative 
în vederea vânzării proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie, 
sa fie supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor Drăgușin



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA  PATRIMONIU
DIRECȚIA  JURIDIC  COMERCIAL
Nr. 19267 din 10.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 3 din anexa HCL nr. 95 / 30 
aprilie 2009 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria a unor unități locative în vederea vânzării

Prin Referatul de aprobare nr. 19266 din 10.08.2021 Primarul municipiului 
Alexandria propune inițierea de către Direcția Patrimoniu a unui proiect de 
hotărâre cu privire la modificarea poziției 3 din anexa HCL nr. 95 / 30 aprilie 2009 
privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unor unități locative în vederea vânzării. 

Unitatea locativă nr. 54 din blocul 598, str. Șos. Tr. Măgurele este 
evidențiată la poziția 3 din anexa HCL nr.95/30.04.2009 privind declararea ca 
bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a 
unor unități locative în vederea vânzării, dar dintr-o eroare materială este trecut 2 
camere în loc de 3 camere.

În vederea îndreptării acestei erori, se impune modificarea poziției 3 din 
anexa la HCL nr.95/30.04.2009, respectiv, cu următoarele elemente: adresa –
str.Șos. Tr. Măgurele, bl.598, sc.C, et.3, ap.54, număr camere – 3, suprafața 
locuibilă – 33,40 mp, suprafața dependințe – 13,60 mp, suprafața alte dependințe 
– 3,10 mp.

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus, este fundamentată 
pe prevederile următoarelor acte normative:

-Legea nr.24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată și actualizată;



-O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare;

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, s-a întocmit prezentul raport de 
specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 3 din 
anexa HCL nr. 95 / 30 aprilie 2009 privind declararea ca bunuri aparținând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor unități locative 
în vederea vânzării care, împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre 
dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Directia  Patrimoniu                    Directia Juridic, Comercial                                                                           
Dumitru Oprea                                                          Postumia Chesnoiu   

Intocmit,
V. Ovedenie         


