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HOTARARE 

 

       Priveste:   punerea la dispozitia SC APA SERV SA, in calitate de beneficiar al “Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in 
perioada 2014-2020”, a unor terenuri apartinand domeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria, in vederea realizarii constructiilor din cadrul proiectului 
respectiv   

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

vedere: 
- expunerea de motive nr. 26.317 / 15.11.2018, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 26.318 / 15.11.2018, 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. 150/21.05.2018, privind 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; 

- prevederile H.C.L. nr. 260/28.09.2018, privind trecerea din domeniul privat in domeniul public de 
interes local al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan avand numarul cadastral 25803, 
situat in E 70, Lot 31; 

- prevederile H.C.L. nr. 16/31.01.2018, privind declararea ca bun apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, a unui teren din municipiul Alexandria situat in DJ 504 
Alexandria-Laceni, zona Statiei electrice Magura; 

- prevederile H.C.L. nr. 165/21.05.2018, privind modificarea si completarea Hotararii nr. 
16/31.01.2018, privind declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, a unui teren din municipiul Alexandria situat in DJ 504 Alexandria-Laceni, 
zona Statiei electrice Magura; 

- prevederile H.C.L. nr. 112/27.03.2014, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului public 
de interes local a unor imobile din municipiul Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 166/29.05.2014, privind atribuirea denumirii unei strazi din municipiul 
Alexandria; 

- prevederile art. 21, lit. “a” din Legea – Cadru nr. 195 / 22.05.2006 – a descentralizarii, cu 
modificarile si completarile ulterioare;    

- prevederile Legii nr. 213 / 17.11.1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  



- prevederile H.G.R.nr. 1.358 / 08.07.2001, privind atestarea domeniului public al judetului 
Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c” si “d”, alin. 4, lit. “f”, alin. (6), lit. “a”, punctul 14,  art. 
119, art. 120, alin. (1), alin. (2) 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 punerea la dispozitia SC APA SERV SA, in calitate de beneficiar al “Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020”, a 
unor terenuri apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea realizarii 
constructiilor din cadrul proiectului respectiv, cu elementele de identificare prevazute in anexa nr. 1 – Lista, 
anexa nr. 2 – Planuri de situatie nr. 1, 2, 3, 4, 5, anexa nr. 3 – Plan de incadrare in teritoriu, care fac parte 
integranta din prezenta hotarare.     
 Art.2. Obiectul de investitii “Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in 
aglomerarea Alexandria”, aferent proiectului de investitii “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apa si apa uzata din judetul Teleorman in perioada 2014-2020”, se va construi pe terenurile care se afla in 
domeniul public al municipiului Alexandria, terenuri disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor 
propuse in proiect. 

Art.3. Se imputerniceste primarul municipiului Alexandria sa semneze toate documentele necesare 
ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3. Prin grija secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa Instituției 

Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalitatii, primarului municipiului Alexandria, Directiei 

Patrimoniu, Directiei Economice, Directiei Juridic Comercial si S.C. Apa Serv S.A., pentru cunoaștere si 

punere in aplicare. 
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