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HOTÃRÂRE 
 

 Priveste: închirierea prin licitatie publicã a unui teren apartinând domeniului public de 
interes local al  municipiului  Alexandria, situat în strada Libertăţii nr.242, zona 
Magazinul Crinul Nou (alee acces spre  str. Confederaţiei).  

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

în vedere: 
-Expunerea de motive nr.  6601  / 26.03.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
-Raportul nr. 6602  /  26.03.2010 al Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
-Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria;                
-Hotărârea Consiliului Local  al municipiului Alexandria nr. 92/30.04.2009 privind aprobarea 

zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat de interes 
local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial;                                                              
             -Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

- Prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executãrii lucrărilor de construcţii, republicată; 
-Prevederile art. 36, alin. (2), lit. “c” si alin. (5), lit. “a“ din Legea nr. 215/23.04.2001 a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. “ b” din Legea 215 din 

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

HOTÃRÃSTE: 
 

Art.1. Se aprobã închirierea  prin licitatie publică a unui teren apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Libertăţii nr. 242, zona Magazinul Crinul Nou 
(alee acces spre str. Confederaţiei),  profil activitate comert.  

Art.2. Amplasamentul, suprafata si pretul închirierii acestei locaţii, durata închirierii sunt 
prevãzute în anexa nr. 1 ( Lista ), plan de situatie- anexa nr. 2, planul de încadrare în zonă-anexa nr.3, care 
fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitaţiei,  
semnarea contractului de închiriere şi a eventualelor acte adiţionale, elaborate în termenul contractual, în 
cazul în care imobilul ce urmează a fi amplasat pe domeniul public va face obiectul unei tranzacţii, 
schimbându-şi proprietarul.  

Art.4. Prin grija Serviciului Secretariat Administrativ, prezenta hotãrâre va fi transmisã 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitãtii, Primarului municipiului 
Alexandria si Directiei Administrare, Valorificare Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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