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       Priveste: modificarea si completarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, privind insusirea  
                       inventarului bunurilor care  alcatuiesc  domeniul public al municipiului Alexandria, judetul  
                     Teleorman 
 

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinarã, având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 7145/12.03.2014, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.7146/12.03.2014, al Arhitectului Sef, Directiei Patrimoniu, Directiei 

Buget Finante Taxe si   Impozite, Directiei Administratie Publica Locala;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile art.59, art.61 si ale art 62 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile H.C.L.nr.69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman; 
- prevederile Legii nr. 213/17.11.1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  
- prevederile H.G.R.nr.548/08.07.1999, privind normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor; 
- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 119, art. 120, alin. (1), alin. (2), art. 122 din Legea nr. 

215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), 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.I. Se modifica coloana 3 la pozita nr.135, din Anexa la H.C.L. nr.69/10.08.1999, privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, si va avea 
urmatorul cuprins: strada Libertatii, N - strada Libertatii, S - ROMTELECOM, E - blocuri, V - strada 
C.Brancoveanu, Suprafata = 8248 mp, suprafata construita = 5384 mp, structura din beton, caramida metal si 
sticla.  
 Art.II. Se modifica coloana 3 la pozita nr.136 din Anexa la H.C.L. nr.69/10.08.1999, privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, si va avea 
urmatorul cuprins: strada Turnu Magurele, N - strada Dunarii, S - strada Negru Voda, E - proprietati 
particulare, V - blocuri, Suprafata = 2830 mp, suprafata construita = 1649 mp, structura din metal, beton si sticla.  

Art.III. Se modifica coloana 3 la pozita nr.176 din Anexa la H.C.L. nr.69/10.08.1999, privind insusirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, si va avea 
urmatorul cuprins: strada sos.Turnu Magurele, N - cimitirul Sf.Vineri, S - strada sos.Turnu Magurele, E - cale 
ferata, V -  cartier blocuri, Suprafata = 29898 mp, suprafata construita = 1361 mp. 

 
 
 
 



 
Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 

Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Comisiei speciale pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, Directiei Buget, Finante, Taxe si 
Impozite, Arhitectului Sef si  Directiei Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare.  

 
 
 
 

 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZA, 
                              CONSILIER,                                                                     SECRETAR, 
 
                Mioara Andreea BROSTEANU                                               jr. Iulian  PURCARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEXANDRIA,                                              
Nr.________  din 27 martie 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Arhitect Sef 
Directia  Patrimoniu 
Directia Administratie Publica Locala 
Directia Buget Finante Taxe si Impozite 
Nr. 7146/12.03.2014 

 
 

RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE 
 

         la proiectul  de  hotarare  privind modificarea si completarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, 
 de insusire a inventarului bunurilor care  

alcatuiesc  domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman. 
 
 

 
Prin expunerea de motive nr.7145/12.03.2014, Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Dragusin, 

propune elaborarea de catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare, cu privire la modificarea si 
completarea anexei la H.C.L. nr 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al municipiului Alexandria. 

In inventarul bunurilor care apartin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, figureaza 
si urmatoarele imobile:  

- pozitia 135 - Piata Centrala 
- pozitia 136 - Piata Peco 
- pozitia 176 - Baza Sportiva Peco 
Pentru intocmirea cartilor  funciare a acestor imobile (teren si constructiile aferente), este  necesar a se 

modifica elementele de identificare ale acestora, cu respectarea prevederilor  art. 59, art. 61 si ale art. 62 din 
Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, astfel: 

1. coloana 3 la pozitia nr. 135, din Anexa la H.C.L. nr.69/10.08.1999, privind insusirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, 

care are urmatorul cuprins : strada Liberatatii, N - strada Libertatii, S - ROMTELECOM, E - blocuri, V - strada 
C.Brancoveanu, Suprafata = 9713 mp, suprafata construita = 3295 mp,structura din beton, caramida metal si 
sticla.  
se modifica si va avea urmatorul cuprins: strada Libertatii, N - strada Libertatii, S - ROMTELECOM, E -
blocuri, V - strada C.Brancoveanu, Suprafata = 8248 mp, suprafata construita = 5384 mp, structura din beton, 
caramida metal si sticla.  

2. coloana 3 la pozitia nr. 136, din Anexa la H.C.L. nr.69/10.08.1999, privind insusirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, 

care are urmatorul cuprins : strada Turnu Magurele, N - strada Dunarii, S - strada Negru Voda, E - proprietati 
particulare, V -  blocuri, Suprafata = 4.000 mp, suprafata construita = 1096 mp,structura din beton, caramida.  
se modifica si va avea urmatorul cuprins: strada Turnu Magurele, N - strada Dunarii, S - strada Negru Voda, 
E - proprietati particulare, V - blocuri, Suprafata = 2830 mp, suprafata construita = 1649 mp, structura din metal, 
beton si sticla.  

3. coloana 3 la pozitia nr. 176, din Anexa la H.C.L. nr.69/10.08.1999, privind insusirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, 

care are urmatorul cuprins : strada sos.Turnu Magurelei, N - cimitirul Sf. Vineri, S - strada sos.Turnu 
Magurele, E - cale ferata, V -  cartier blocuri, Suprafata = 4280 mp,   
se modifica si va avea urmatorul cuprins: strada sos.Turnu Magurele, N - cimitirul Sf.Vineri, S - strada 
sos.Turnu Magurele, E - cale ferata, V-  cartier blocuri, Suprafata = 29898 mp,, suprafata construita = 1361 mp.  
 



 
 

Proiectul de hotarare supus spre aprobare este sustinut din punct de vedere legal de urmatoarele 
prevederi de acte normative: 

- art.59, art.61 si ale art.62 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G.R.nr.548/08.07.1999, privind normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor; 

- prevederile art.3, alin.(4), art.21 si ale art.22 din Legea nr. 213/17.11.1998, privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile H.G.R. nr.548/08.07.1999, privind normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;  

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 119, art. 120, alin. (1), alin. (2), art. 122 din Legea nr. 215 / 
2001, a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.  

 
Propunerea cu privire la modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 69 / 10.08.1999, privind insusirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, consideram, ca este necesara, 
oportuna si legala, drept pentru care se va intocmi un 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                                                   
 
 
 
     Serviciul Valorificare Patrimoniu 
 
                  Adriana TIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr. 7145/12.03.2014 
 
 
 

  
EXPUNERE DE MOTIVE, 

 
         la proiectul  de  hotarare  privind modificarea si completarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, 

 de insusire a inventarului bunurilor care  
alcatuiesc  domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman 

 
 

                          
 In inventarul bunurilor care apartin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, figureaza 
si urmatoarele imobile: pozitia 135 - Piata Centrala, pozitia 136 - Piata Peco si pozitia 176 – Baza Sportiva Peco 

Acest inventar este atestat prin Hotararea Guvenului nr.1358/2001. 
Pentru intocmirea cartilor funciare a imobilelor (teren si constructiile aferente) mentionate mai sus,  este  

necesara modificarea elementelor de identificare ale acestora, cu respectarea prevederilor  art. 59, art. 61 si ale 
art. 62 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare.  

Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre 
Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei  la H.C.L. nr 
69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 
Alexandria. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 
 
 

PRIMAR , 
 

Victor DRAGUSIN 
 

 
 


