
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 
 

                         Priveşte:  trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului 
Alexandria, a   

                                          unui  teren intravilan avand numarul cadastral 25529, situat in DJ 504 Alexandria-
Cernetu  

 

   Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în sedinţa ordinara, având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 10.703 / 11.05.2018 a Primarului municipiului Alexandria;  
- raportul nr. 10.704 / 11.05.2018 al Directiei Patrimoniu, Directiei Economice, Directiei Juridic 

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

Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 99 / 31.10.2002, privind declararea unor terenuri ca bunuri din domeniul 

privat de interes local al Municipiului Alexandria; 
- prevederile extrasului de carte funciara pentru informare, cu incheierea nr. 15628/12.04.2018; 
- prevederile art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  
- prevederile art. 863, lit. “e” din Legea nr. 287 / 17.07.2009, privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 21, lit. “a”, din Legea nr. 195 / 22.05.2006 privind cadrul descentralizarii; 
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 119, art. 120, alin. (1), alin. (2) si ale art. 122, din 

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

     In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) si ale art. 115, alin (1), lit. “b”, din legea 215 / 2001 a administratiei 
publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE : 

 

Art. 1.  Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, a 
unui teren intravilan avand numarul cadastral 25529, situat in DJ 504 Alexandria-Cernetu, ale carui elemente de 



identificare sunt prevazute in anexa nr. 1 (Lista), anexa nr. 2 (Plan de amplasament si delimitare), anexa nr. 3 (Plan 
de situatie) si anexa nr. 4 (Plan de incadrare in teritoriu), care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa Instituției Prefectului 
Județului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Comisiei speciale pentru 
intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu, 
Directiei Economice si Directiei Juridic Comercial, pentru cunoaștere si punere in aplicare. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZA, 
            CONSILIER,                                                                           SECRETAR, 
                                                                          

                    Bogdan Alin DONCEA                                                              jr. Iulian PURCARU                                                                                
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