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HOTARARE 
 

Priveste: dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes local al municipiului  
               Alexandria, situat in strada Libertatii nr.1A 
 

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinarã, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 26449/14.10.2014, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.24450/14.10.2014, al Arhitectului Sef, Directiei Patrimoniu, Directiei 

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

Alexandria; 
- prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata; 
- prevederile Ordinului nr.633/2006, al Agentiei Nationale de Cadastri si Publicitate Imobiliara, pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara; 
- contractul de schimb nr.1568/21.01.2010, privind schimbarea bunurilor apartinand domeniului privat al 

municipiului Alexandria respectiv S.C. Candras Trading Company S.R.L; 
- referatul de admitere nr.40771 ( dezmembrare imobil ) din data de 12.09.2014; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. “c”, din Legea nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) 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 dezmembrarea unui imobil care apartine domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat in strada Libertatii nr.1 A, inscris in cartea funciara nr.21223, cu numarul cadastral 21223, in 
doua imobile, dupa cum urmeaza: 

- lotul nr.1, avand numarul cadastral 23542, in suprafata masurata de 982 mp, situat in municipiul 
Alexandria, strada Libertatii nr.1 A; 

- lotul nr.2, avand numarul cadastral 23543, in suprafata masurata de 724 mp, situat in municipiul 
Alexandria, strada Libertatii nr.1 A, 

identificate conform anexei nr.1- plan de situatie si anexei nr.2- plan de incadrare in teritoriu, anexe 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, Comisiei speciale pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, Directiei Buget, Finante, Taxe si 
Impozite, Arhitectului Sef si  Directiei Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare.  

 
        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 CONTRASEMNEAZA, 
                               CONSILIER,                                                                                   SECRETAR, 
 
                            Ionut  NEACSU                                                                         jr. Iulian  PURCARU 
 
ALEXANDRIA,                                              
Nr. 315 din 23 octombrie 2014 


