
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Â R Ă R E 
 
  Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al     

                              municipiului Alexandria, situat în str.Dunării, zona bl.B5(TRB5) 

 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în sedinţă ordinară, 

având în vedere : 

-referat de aprobare nr.28645/13.12.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

       -raportul comun de specialitate nr.28646/13.12.2019 al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei 

Economice, Direcţiei Juridic Comercial; 

-avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 

 - prevederile H.C.L.nr.178/29.05.2019 privind declararea ca bunuri apartinând domeniului 

privat de interes local a unor terenuri  din municipiul Alexandria; 

           -prevederile H.C.L. nr. 282/28.08.2019 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. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.108 lit (c), art. 129, alin. (2),lit. c) și alin.(6),lit. a) din O.U.G. nr. 

57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României; 

-prevederile art. 333, art. 334, art. 346 şi art. 362, alin. (1) din O.U.G nr. 57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ al României. 

         În temeiul prevederilor art.196  alin. (1), lit. a) și 139 alin.(3), lit.g) din O.U.G nr. 57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ al României,          

                                        
                                             HOTĂRĂŞTE : 

                 

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Dunării, zona bl.B5(TRB5).           

Art.2. Amplasamentul, profilul de activitate(destinatia), suprafaţa, termenul închirierii şi 

pretul de pornire al licitaţiei sunt prevăzute în anexa nr.1 (lista), anexa nr.2 (plan de situaţie), anexa 

nr.3(plan de încadrare în zonă), anexa nr.4 (caiet de sarcini) şi anexa nr.5- contract cadru de închiriere, 

anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitaţiei 

publice, semnarea contractului de închiriere şi a actelor adiţionale la contractul de închiriere. 

 Art.4. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotârăre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului 

municipiului Alexandria, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economice, Direcţiei Juridic Comercial, 

pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

         
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ                                  

                 Consilier,                                                                                              Secretar General, 

         Silvia COBÂRLIE                                                                               Alexandru Răzvan CECIU 
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