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       Priveste: aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Alexandria si domnul Memis Felix-
Martin si doamna Adîr Cezarina, terenuri situate in strada Negru Voda, nr. 141 A 
respectiv strada Bucuresti, nr. 50 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinarã, având în 

vedere: 
- expunerea de motive nr. 25973/13.10.2014, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 25974/13.10.2014, al Directiei Patrimoniu, Arhitect Sef, Directiei 

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

Alexandria; 
- solicitarea nr. 15763/18.07.2013, a domnului Memis Felix-Martin si acordul doamnei Adîr 

Cezarina nr. 19725/13.08.2014; 
- contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1915/24.08.2011; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. “c”, si ale art. 121, alin. (1), alin. (4) din Legea nr. 215/2001, a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

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

 

 

HOTARASTE: 

 

   Art.1. Se aproba schimbul de terenuri intre Municipiul Alexandria si domnul Memis Felix-Martin si 
doamna Adîr Cezarina, terenuri  situate in strada Negru Voda, nr. 141 A respectiv strada Bucuresti, nr. 50. 
 Art.2. Se aproba rapoartele de evaluare - anexa nr. 1 si anexa nr. 2, care fac parte integranta din 
prezenta hotarare.  
 Art.3. Elementele de identificare ale terenurilor mentionate la art. 1, sunt precizate in anexa nr. 3 - 
lista, anexa nr. 4 - planul de situatie si anexa nr. 5 – planul de incadrare in teritoriu, anexe care fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 



 Art.4. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria, pentru semnarea contractului de schimb, 
conform prevederilor legale in vigoare. 

Art.5. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Buget, 
Finante, Taxe si Impozite, Arhitectului Sef, Directiei Patrimoniu, domnului Memis Felix-Martin si doamnei 
Adîr Cezarina, pentru cunoastere si punere in aplicare.  
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