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HOTARARE 
 

Priveste: stabilirea elementelor de identificare ale unitatilor locative din blocul F, strada Ion 
Creanga care apartin domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria 

 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara de lucru,  avand 
in vedere: 

− expunerea de motive nr. 2068/20.01.2015, a Primarului municipiului Alexandria; 

− raportul comun de specialitate nr.2069/20.01.2015 al Directiei Patrimoniu, Directiei Administratie 
Publica Locala, Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite si Arhitectului Sef; 

− raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 

− prevederile H.C.L. nr.256/26.11.2009, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria a unitatilor locative din blocul B8, str. 1 Mai nr.107 si blocul F, 
str.Ion Creanga, modificata si completata prin H.C.L. nr.49/31.03.2010; 

− prevederile H.C.L. nr.353/19.12.2013, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 
interes local , a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

− prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

− prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c”  si ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In 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 stabilesc elementele de identificare ale unitatilor locative din blocul F, strada Ion Creanga, 
care apartin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, prevazute in Anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2.  Se abroga art.2 din H.C.L. nr.49/31.03.2010. 
 Art. 3.. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 
Teleorman, pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu, Directiei 
Administratie Publica Locala, Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite si Arhitectului Sef,  spre cunoastere si 
punere in aplicare. 
 
 
 
                PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                     CONTRASEMNEAZA, 
                               Consilier                                                                              Secretar,         
  
                        Florea  VOICILA                                                                jr. Iulian PURCARU 
 
 
 
Alexandria, 
Nr. ___________din 30 ianuarie 2015 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
la proiectul de hotarare privind stabilirea elementelor de identificare  

ale unitatilor locative din blocul F, strada Ion Creanga  
care apartin domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria 

 
 
 
 

 Prin H.C.L. nr.256/26.11.2009, au fost declarate ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local 

al municipiului Alexandria, unitatile locative din blocul B8, str. 1 Mai nr.107 si blocul F, str.Ion Creanga. 

Ulterior aceasta hotarare a fost modificata si completata prin H.C.L. nr.49/31.03.2010. 

Deasemenea, prin H.C.L. nr.353/19.12.2013, a fost declarat ca apartinand domeniului privat de interes 

local al municipiului Alexandria, terenul situat pe strada Ion Creanga, aferent blocului F. 

In vederea inscrierii in cartea funciara a unitatilor locative din blocul F strada Ion Creanga, este 

necesara stabilirea elementelor de identificare ale acestora ca urmare a masuratorilor efectuate. 

Urmare celor mentionate mai sus si in conformitate cu prevederile art.45, alin. (6) din legea 215 / 2001, 

privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de 

catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare privind stabilirea elementelor de identificare ale unitatilor 

locative din blocul F, strada Ion Creanga care apartin domeniului privat de interes local al  municipiului 

Alexandria 

 Proiectul de hotarare impreuna cu intrega documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

 

PRIMAR , 

Victor  DRAGUSIN 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA  
Directia Patrimoniu 
Arhitect Sef 
Directia Buget Finante Taxe si Impozite 
Directia Administratie Publica Locala 
Nr. 2069/20.01.2015 
                 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotarare privind stabilirea elementelor de identificare  

ale unitatilor locative din blocul F, strada Ion Creanga  
care apartin domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria 

 
 

 Prin expunerea de motive nr. 2068/20.01.2015, Primarul municipiului Alexandria, d-l Victor Dragusin, 

propune un proiect de hotarare cu privire la stabilirea elementelor de identificare ale unitatilor locative din blocul 

F, strada Ion Creanga care apartin domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria. 

1. NECESITATE SI  OPORTUNITATE 

Ca urmare a solicitarilor  unor chiriasi  din blocul F strada Ion Creanga din municipiul Alexandria, privind 

intentia de a cumpara apartamentele in care locuiesc, s- a procedat la intocmirea documentatiei cadastrale 

pentru aceste imobile. 

2. LEGALITATE 

Documentele care stau la baza inscrierii in cartea funciara sunt: 

− prevederile H.C.L. nr.256/26.11.2009, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria a unitatilor locative din blocul B8, str. 1 Mai nr.107 si blocul F, 

str.Ion Creanga, modificata si completata prin H.C.L. nr.49/31.03.2010; 

− prevederile H.C.L. nr.353/19.12.2013, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de 

interes local , a unor terenuri din municipiul Alexandria. 

Ulterior inscrierii in cartea funciara, aceste apartamente vor fi vandute prin licitatie publica. 

Propunerea privind stabilirea elementelor de identificare ale unitatilor locative din blocul F, strada Ion 

Creanga care apartin domeniului privat de interes local al  municipiului Alexandria, consideram, ca este 

necesara, oportuna si legala, drept pentru care se va intocmi proiect de hotarare in acest sens. 

          Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

                     Arhitect Sef                                                     Directia Administratie Publica Locala                                               
                   Mihail  MITROI                                                                    Rodica  BAICU       
                                                                  
                   
              Directia Patrimoniu                                          Directia  Buget Finante Taxe si Impozite                                         
          Cornelia  DUMITRESCU                                                           Haritina GAFENCU            
 


