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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotararea ce priveste inchirierea prin atribuire directa  a unui teren 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in 

extravilanul municipiului Alexandria 

 
    Prin adresa nr. 3850 /19.02.2019 si prevederile Legii nr. 44/2018 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, Asociatia 

Crescatorilor de Animale Alexandria, singura asociatie cu acest profil din municipiul Alexandria, solicita 

inchirierea prin atribuire directa a unui teren-pasune in suprafata de 41,07 ha . 

     Conform Titlului de proprietate nr. 0512049 din 17.09.2012, municipiul Alexandria are in proprietate 

privata suprafata de 322,25 ha ce reprezinta islazul comunal. 

Asociatia Crescatorilor de Animale Alexandria a beneficiat de contractul de inchiriere nr. 12 095 din 

13.05.2014, pentru suprafata de 40 ha, contract care expira la data de 15.05.2019. 

        Terenul solicitat face parte din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si poate fi 

inchiriat in conformitate cu prevederile art. 123, alin(1) din  Legea nr 215 din 23 aprilie 2001a 

administratiei publice locale, republicata cu  modificarile  si completarile ulterioare; 

       Avand in vedere prevederile art. 9 alin (2), (2
1
) si (2

2
) din Legea nr. 44/2018 pentru 

modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991, propun inchirierea acestui teren ,Asociatiei Crescatorilor de 

Animale Alexandria. 

     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 inchirierea prin atribuire directa , a 

unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in extravilanul 

municipiului Alexandria. 

     Proiectul de hotarare cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului 

Local al municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 

 

 

 

 


