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H O T Ă R Â R E 

 

   Priveşte : aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria şi aprobarea 

tarifelor  pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi a 

terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes local din municipiul 

Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial 

 

 

   Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în sedinţă ordinară, 

având în   vedere : 

- referat de aprobare nr. 18962/27.08.2019 al Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 18963/27.08.2019 al Direcţiei Patrimoniu, Arhitectului Şef, 

Direcţiei Economice, Direcţiei Juridic Comercial; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

- H.C.L. nr. 123/29.04.2015 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea prin licitaţie 

publică a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului 

Alexandria;   

- H.C.L. nr. 277/25.10.2018 privind aprobarea transformării în moneda naţională a 

redevenţelor, chiriilor şi ratelor stabilite în euro şi în dolari la data încheierii contractelor de 

concesiune, închiriere şi vânzare cu plata în rate; 

- prevederile art. 64, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 24/27.02.2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;  

- prevederile art. 129, alin. (1) şi (2), lit. c) şi alin. (6), lit. a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ al României, 

  În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

Administrativ al României, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

Art.1.  Se aprobă - Delimitarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria, 

conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă - Tarifele pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 

locuinţe şi a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes local din  municipiul 

Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial, Cap. A şi Cap. B - conform anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Tarifele prevăzute în prezenta anexa nr. 2 constituie baza de pornire la licitaţie şi se 

aplică începând cu data prezentei.  

 

 



 

Art.4. Anual, chiriile se vor indexa cu indicele anual de inflaţie, după publicarea acestuia 

de către Institutul Naţional de Statistică, iar în caz de inflaţie negativă, chiriile se menţin la nivelul 

anului precedent. 

 Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Alexandria să semneze contractele de 

închiriere şi actele adiţionale la contractele de închiriere.  

 Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei, orice dispoziţii contrare se abrogă.    

 Art.7. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului 

Alexandria, Direcţiei Patrimoniu, Arhitectului Şef, Direcţiei Economice, Direcţiei Juridic 

Comercial şi Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ     

                    CONSILIER,                                                                       SECRETAR, 

 

                 Florea VOICILĂ                                           Răzvan Alexandru CECIU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA,                                              

Nr.282  din 28 august 2019 

 


