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HOTÃRÂRE 

 
  Priveste: darea in folosinta gratuita, pe termen limitat – 49 ani, catre Camera de Comert, 

Industrie si Agricultura Teleorman a unui spatiu cu suprafata utila de 369,00 mp, 
ce apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria 

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

vedere: 
- expunerea de motive nr. 3782/19.02.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 3783/19.02.2010 al  Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
- prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 104/31.10.2002 privind 

trecerea in domeniul public de interes local a spatiilor aferente sediului financiar-bancar, etaj VI, 
(Su=369,00mp) situate in municipiul Alexandria, strada Ion Creanga, nr. 54;   

- prevederile art. 16 si ale art. 49 din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comert din Romania; 
- prevederile statutului-cadru al Camerelor de Comert Judetene, elaborat si aprobat de Adunarea 

Generala a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c’’ si ale  art. 124, din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 215 

din 23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTÃRÃŞTE: 
 

Art.1. Se aproba darea in folosinta gratuita, pe termen limitat – 49 ani, catre Camera de Comert, 
Industrie si Agricultura Teleorman, a unui spatiu cu suprafata utila de 369,00 mp, ce apartine domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria. 

Art.2. Elementele de identificare ale spatiului mentionat la art. 1 sunt precizate in anexa nr. 1 – 
lista, anexa nr. 2 – plan de incadrare in teritoriu, anexa nr. 3 – plan de situatie si anexa nr. 4 – releveu, care fac 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul de dare in 
folosinta gratuita a spatiului de la art. 1, care va fi incheiat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura 
Teleorman. 

Art.4. Serviciul Secretariat Administrativ va transmite prezenta hotarare Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Administrare, 
Valorificare Patrimoniu, pentru cunoastere si aplicare. 

 
 

                     PRESEDINTE DE SEDINTÃ,                                                             CONTRASEMNEAZA: 
                                CONSILIER,                                                                                    SECRETAR,  
                               
                               Ovidiu OANA                                                                           jr. Iulian PURCARU 

      
  ALEXANDRIA 
  Nr. 25 din 24 februarie 2010 
   


