
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Priveşte : vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de 

interes   local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, strada Ion Creangă 

              

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

vedere : 

-referat de aprobare nr. 26448/21.11.2019 al Primarului municipiului Alexandria; 

-raportul comun de specialitate nr. 26449/21.11.2019 al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economice şi 

Direcţiei Juridic Comercial; 

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

Alexandria; 

-cererea nr. 966/16.01.2019 prin care domnul Voinea Victor - chiriaş - solicită cumpărarea unităţii 

locative nr. 14, în suprafaţă de 63,24 m², situată în bloc F din strada Ion Creangă, nr. 65, municipiul 

Alexandria; 

-prevederile H.C.L. nr. 353/19.12.2013 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de 

interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

-prevederile H.C.L. nr. 36/30.01.2014 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de 

interes local a unor imobile din municipiul Alexandria;   

-prevederile H.C.L. nr. 15/30.01.2015 privind stabilirea elementelor de identificare ale unităţilor 

locative din blocul F, strada Ion Creangă care aparţin domeniului privat de interes local al municipiului 

Alexandria; 

-extrasul de carte funciară nr. 47617/19.07.2019, respectiv unitatea individuală ap. 14, blocul F, etaj 4, 

strada Ion Creangă, Zona Modern, cartea funciară nr. 23376-C1-U7; 

-prevederile art. 2, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă 

destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat; 

-prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), ale art. 108, lit. e) şi ale art. 363 din O.U.G. nr. 57/ 

03.07.2019 privind Codul Administrativ al României; 

-prevederile art. 334 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, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unei unităţi locative, aparţinând domeniului privat de 

interes local al Municipiului Alexandria, situată în blocul F, etaj 4, ap. 14, strada Ion Creangă, nr. 65, 

municipiul Alexandria. 

     Art.2. La data semnării contractului de vânzare - cumpărare a unităţii locative ce face obiectul 

prezentei, îşi încetează valabilitatea contractul de închiriere nr. 16150/25.06.2015. 

Art.3. Se aprobă raportul de evaluare prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini prevăzut în anexa nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.5. Amplasamentul, suprafaţa şi preţul de pornire al licitaţiei publice de vânzare, sunt prevăzute în 

anexa nr. 3 (lista), anexa nr. 4 (plan de situaţie) şi anexa nr. 5 (plan de încadrare în teritoriu), care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6. Se aprobă modelul cadru al Contractului de vânzare-cumpărare pentru unitatea locativă nr. 14, 

situată în bloc F, strada Ion Creangă, prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Art.7. Se aprobă transmiterea către cumpărător a dreptului de folosinţă asupra terenului în cota 

indiviză, în suprafaţă de 8,90 m², precum şi a dreptului de coproprietate asupra părţilor din imobil, care prin 



natura sau destinaţia lor sunt în folosinţă comună (trotuar de protecţie, casa scării, holuri, uscător/spălător, 

lift), cote părţi de 1/35. 

Art.8. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitaţiei publice şi 

semnarea contractului de vânzare-cumpărare. 

Art.9. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 

Alexandria, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economice şi Direcţiei Juridic Comercial, pentru cunoaştere şi 

punere în aplicare. 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ                                  

                     Consilier,                                                                                                      Secretar General, 

             Silvia COBÂRLIE                                                                                       Alexandru Răzvan CECIU 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alexandria,  

  Nr. 399 din  29 noiembrie 2019                                          


