
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
Priveşte: darea in folosinţa gratuita, pe termen de 1 an , către Directia    Judeteana 
                de Statistica Teleorman, a unui  spatiu situat pe str. I. Creanga  nr. 54  ,  
                apartinind  domeniul public de interes local a municipiului Alexandria. 
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedintâ ordinară, având 
în vedere: 

- expunerea de motive nr. 18014 /19.09.2011, a Primarului municipiului Alexandria;      
- raportul nr.18015/19.09.2011, al Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- adresa nr.16702/26.08.2011 de la  Directia Judeteana  de Statistica Teleorman; 
- prevedrile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
- pevederile art.45, alin. (6) si alin. ( 7) din Legea nr. 481/2004, privind protectia civila 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c" si ale art.124 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice 

locale, republicata cu modificările si completările ulterioare 
In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), si alin.(3) si ale art. 115, alin. (1), lit. "b" din legea nr. 215/ 

2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare. 
                                        

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aproba darea in folosinţa gratuita, pe termen de 1 an, către Directia Judeteana de 

Statistica Teleorman, a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situat pe str. I. Creanga  nr. 54, in vederea depozitarii de materiale privind Recensamantul 
populatiei si al locuintelor pe anul 2011.  

Art.2. Elementele de identificare ale spatiului propus sunt prevazute in anexa nr.1( lista), anexei 
nr. 2 (plan de incadrare in teritoriu), anexe care fac parte integranta din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se aproba Contractul de dare in folosinta gratuita, prevăzut in anexa nr.3, care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria pentru semnarea contractului de dare 
in folosinta gratuita. 

Art.5. In situatii de urgenta, Directia Judeteana de Statistica Teleorman, are obligaţia de a elibera 
spatiul dat in folosinta gratuita, în maximum 24 de ore . 

Art.6.Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisa Instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei 
Administrare Valorificare Patrimoniu ,Arhitect sef,Directia buget-finante,taxe si impozite si Directiei 
Judeteane de Statistica Teleorman pentru cunoaştere si punere in aplicare. 

 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                            COSILIER                                                        SECRETAR    
                       Florea VOICILA                                          jr. Iulian PURCARU 
 
 
 
 ALEXANDRIA, 
Nr.216 din 29 septembrie 2011 
 


