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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, a unui teren din municipiul Alexandria situat in DJ 504 Alexandria-Laceni, 

zona Statiei electrice Magura 
 

 

Prin solicitarea S.C. Apa Serv S.A. - Unitatea de implementare a Proiectelor, nr. 28.818/25.10.2017, 

aceasta ne solicita disponibilizarea unor terenuri, pe care se vor construi noile investitii din cadrul „Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Teleorman 204-2020”, in vederea transmiterii 

spre aprobare a Aplicatiei de Finantare aferenta programului mentionat anterior.  

De asemenea, prin solicitarea mentionata mai sus, se mai face cunoscut faptul, ca in Ghidul solicitantului se 

mai prevede, ca: „La momentul semnarii contractului de finantare se vor depune HCL-uri privind disponibilitatea 

terenurilor, iar la 6 luni dupa semnarea contractului de finantare se va prezenta Hotararea de Guvern, privind 

apartenenta inobilelor aferente proiectului la proprietatea publica si extras de Carte Funciara”, precum si faptul, ca 

daca terenurile puse la dispozitia beneficiarului pentru construirea de statii de pompare ape uzate si statii de 

pompare apa potabila SPAP nu sunt in domeniul public, Aplicatia de Finantare nu este eligibila si nu poate fi 

aprobata de catre Comisia Uniunii Europene. 

In urma verificărilor in teren, privind identificarea de terenuri, sustinute de prevederile art. 122 din Legea nr. 

215 din 23.04.2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, conform 

careia toate ,,bunurile aparținând unităților administrativ - teritoriale sunt supuse inventarierii anuale’’ si conform art. 

120, alin. (1) din aceeasi lege potrivit caruia ,,aparțin domeniului public de interes local sau județean bunurile, care 

potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes 

public național’’ s-a constatat oportunitatea insusirii activitatii de declarare a unui teren, in vederea solutionarii cererii 

S.C. Apa Serv S.A. - Unitatea de implementare a Proiectelor, nr. 28.818/25.10.2017.  

Necesitatea declarării acestui bun ca aparținând domeniului public de interes local se regasește atunci cand 

se procedează la intabularea bunului, inclusiv a terenului, in acest fel, Hotărârea Consiliului Local devenind 

document juridic justificativ pentru obținerea documentațiilor necesare intabulării bunurilor. 

 Conform art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 120, alin.(1), si ale art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea 
nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru 
valorificarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public sau privat de interes local in scopul 
imbunatatirii serviciilor publice prestate către populație, consider utilă promovarea prezentului proiect de 
hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
a unui teren din municipiul Alexandria situat in DJ 504 Alexandria-Laceni, zona Statiei electrice Magura. 



            Urmarea celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 
215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare, propun 
elaborarea de către Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, a unui proiect de hotărâre cu privire la 
declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, a unui teren din 
municipiul Alexandria situat in DJ 504 Alexandria-Laceni, zona Statiei electrice Magura. 
            Proiectul de hotărâre impreună cu intreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului 

Local al municipiului Alexandria. 
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