
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

 
Priveste: modificarea   elementelor de identificare si a valorii de inventar ale strazii Bucuresti, apartinind 
                 domeniului public de interes local al  municipiului  Alexandria 
              

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

- expunerea de motive nr. 27741/16.12.2010,  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 27742/16.12.2010,  al Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- declaratia nr.25237/16.11.2010, privind valoarea lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire de 

catre  SC  OASIS SRL  
- procesul verbal nr.25250/16.11.2010, privind receptia la terminarea lucrarilor la ,,acces la DN 6 /E 70” 
- procesul verbal nr.27124/08.12.2010, privind preluarea lucrarilor executate prin finantare SC  OASIS SRL  
- autorizatia de construire nr.156/30.06.2010, privind ,, realizare acces la DN 6 /E 70”,  pe domeniul public, 

cu finantare SC  OASIS SRL 
- 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 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  modificarea elementelor de identificare si a valorii de inventar ale strazii Bucuresti, 

apartinand  domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria,   conform anexei nr.1- elemente de 
identificare strada Bucuresti., anexa nr.2-  plan de situatie si anexa nr.3 - plan de incadrare in zona, 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, Directiei Administrare Valorificare 
Patrimoniu, Arhitectului Sef , pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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