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H O T A R A R E 
 

                                        Priveşte:  trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului     
                                                   Alexandria  a unui teren cu destinatia loc de veci situat in Cimitirul ,,Sf. Alexandru”. 

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

vedere: 
  - expunerea de motive nr. 35145/ 16.11.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 
  - raportul comun de specialitate nr.35146/ 16.11.2016, al Directiei Patrimoniu,  Directiei Administratie 

Publica Locala, Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite; 
  -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al  municipiului 

Alexandria; 
  - prevederile art. 10, alin. (2) si  art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publica ; 
  - prevederile H.G.R. nr. 1.358 / 2001, privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, 

precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman 
           - prevederile art. 5, alin (1), lit. h) din Legea 341/2004, a recunostintei fata de eroii martiri si luptatori 

care au contribuit la Victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989, actualizata; 
  - prevederile art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. c) din Legea nr.215/2001 a administratiei 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 215/2001 a 

administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare   
 
 

H O T A R A S T E : 
 
Art. 1. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria, a unui teren cu destinatia loc de veci situat in cimitirul ,,Sf. Alexandru”, amplasamentul si suprafata 
sunt mentionate in anexa nr.1 –Lista si anexa nr. 2- plan de situatie, care fac parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu, 
Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite, S.C. Piete si Targuri SRL, pentru cunoastere si punere in aplicare .  

 
 

                PRESEDINTE  DE  SEDINTA,                                                    CONTRASEMNEAZA, 
            CONSILIER,    SECRETAR, 
            
        Ioan AUGUSTIN                                                                    jr.  Iulian PURCARU                                 

                           
                                                                                                               

                                                                               
 
 
 
 
 ALEXANDRIA 
NR. 185/ 24 noiembrie 2016 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 


