
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTÃRÂRE 

 
 

Priveşte:constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice  privind 
concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 
Municipiului Alexandria 

 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în sedinţã ordinară, având în 

vedere: 
-  referatul de aprobare nr.1447/21.01.2020 , al Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.1448/21.01.2020, al Direcţiei  Patrimoniu, Direcţiei Juridic 

Comercial, Direcţiei Economice ; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 
- prevederile art.13, art.16, si art. 22 din Legea nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
- prevederile art. 108, art.129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, alin. (6), lit. “a” şi “b”, art. 297, alin (1), art. 

312, ali. (1), şi art. 317, din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României , 
În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin (1) şi alin (6), art. 196, alin (1) , lit. ‘’a’’, din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României , 

  
HOTÃRÃŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind 

concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria, 
având urmatoarea componenţă: 

 
Preşedinte:  Ioan AUGUSTIN – Viceprimar; 
 
Membri :       Anne Marie GACICHEVICI – Arhitect Sef; 

                                Mirela Pasica BENE  - Direcţia Patrimoniu; 
           Lazăr Gheorghe   - Compartiment Corpul de Control; 
           Mirela BOLINTINEANU -  Direcţia Economică; 

            Simona CATANĂ – Direcţia Tehnic Investiţii;                                    
            Reprezentant – AJFP Teleorman.  
 

Secretar: Daniela BARBĂLATĂ  -  Direcţia  Patrimoniu.  
 

Preşedinte supleant: Gică ANGHEL – Viceprimar; 



 
Membri supleanţi:      Postumia CHESNOIU – Direcţia Juridic Comercial ; 

              Dumitru OPREA -  Direcţia  Patrimoniu; 
                 Daniela EPURE – Direcţia Arhitect Sef; 
                 Raluca Tănase - Direcţia Economică; 

              Reprezentant – AJFP Teleorman.  
 

Secretar supleant : Darvinel ONIŞOARĂ  – Direcţia Patrimoniu. 
Art.2. Cu data prezentei încetează aplicabilitatea celorlalte acte administrative emise anterior cu 

acelaşi obiect.  
Art.3. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotãrâre va fi transmisă 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcţiei Patrimoniu şi tuturor persoanelor nominalizate în cuprins,  pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 

 
 
 
            PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                       CONSILER ,                                                                SECRETAR GENERAL,                                             

                                   
                                   Gina Georgeta CUREA                                                      Alexandru Razvan CECIU 
 
 
 
 
 
ALEXANDRIA 
NR. 24 / 29 ianuarie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr. 1447/ 21.01. 2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 
 

privind constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice 
privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de  

interes local al Municipiului Alexandria 
           

           Ca urmare a abrogării Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi a intrării în vigoare a O.U.G. 
57/03.07.2019, privind Codul Administrativ al României, respectiv: art. 108,  potrivit căruia consiliile locale hotărăsc, 
ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat local, sa fie concesionate; art. 312, alin. (1), “Concedentul are 
obligaţia de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate publică prin aplicarea procedurii de licitaţie”; 
art. 317, alin. (1),” Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un 
număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.”, alin. (2) “Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se 
poate desemna un supleant.”  şi alin. (4), “Componenţa comisiei de evaluare, membri acesteia, precum şi supleanţii 
lor se stabilesc şi sunt numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, dupa caz.”, se impune constituirea 
unei  comisii municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului 
public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, care să respecte prevederile legislaţiei în vigoare. 

  Având în vedere cele meţionate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G . 
57/03.07.2019, privind Codul Administrativ al României, propun elaborarea de către Direcţia Patrimoniu, a unui 
proiect de hotărâre privind constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind 
concesionarea bunurilor aparţinand domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria. 

Proiectul de hotărâre împreuna cu toată documentaţia, va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 

 
PRIMAR,  

Victor DRAGUŞIN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL TELEORMAN                                                                                                                  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA                                                                                         
Direcţia Patrimoniu 
Direcţia Economică 
Direcţia Juridic Comercial                                                                                                                        
Nr.1448/21.01.2020 
 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

Priveşte: constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind     
concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes 
local al Municipiului Alexandria 

 
Prin referatul de aprobare nr. 1447/21.01.2020, Primarul municipiului Alexandria, propune un proiect 

de hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind 
concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria. 

 
Necesitatea şi oportunitatea 
 
Ca urmare a abrogării Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi a intrării în vigoare a OUG 

57/03.07.2019 privind codul Administrativ al României, în conformitate cu prevederile acestuia şi anume : 
art. 108  potrivit căruia consiliile locale hotărăsc, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat local, 
să fie concesionate; art. 312, alin. (1) “Concedentul are obligaţia de a atribui contractul de concesiune de 
bunuri proprietate publică prin aplicarea procedurii de licitaţie”, art. 317, alin. (1),” Evaluarea ofertelor 
depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un număr impar de membri, care nu 
poate fi mai mic de 5.”, alin. (2) “Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un 
supleant.”  şi alin. (4) “Componenţa comisiei de evaluare, membri acesteia, precum şi supleanţii lor se 
stabilesc şi sunt numiţi prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.”, se impune constituirea 
unei  comisii municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind concesionarea bunurilor aparţinând 
domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, care să respecte prevederile 
legislaţiei în vigoare, pe care o propunem în următoarea componenţă:  

 
Preşedinte:  Ioan AUGUSTIN – Viceprimar; 
 
Membri :       Anne Marie GACICHEVICI – Arhitect Sef; 
                      Mirela Pasica BENE  - Direcţia Patrimoniu; 

 Lazăr Gheorghe   - Compartiment Corpul de Control; 
 Mirela BOLINTINEANU -  Direcţia Economică; 

  Simona CATANĂ – Direcţia Tehnic Investiţii;                                    
  Reprezentant – AJFP Teleorman.  
 

Secretar: Daniela BARBĂLATĂ  -  Direcţia  Patrimoniu.  
 
Preşedinte supleant: Gică ANGHEL – Viceprimar; 
 
Membri supleanţi:   Postumia CHESNOIU – Direcţia Juridic Comercial ; 



Dumitru OPREA -  Direcţia  Patrimoniu; 
    Daniela EPURE – Direcţia Arhitect Sef; 
    Raluca Tănase - Direcţia Economică; 

Reprezentant – AJFP Teleorman.  
 

Secretar supleant : Darvinel ONIŞOARĂ  – Direcţia Patrimoniu. 
 
             Propunerea privind constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind 
concesionarea bunurilor aparţinănd domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, 
considerăm că este necesară, legală şi oportună, drept pentru care se va întocmi proiect de hotărâre în 
acest sens. 
             Proiectul de hotărâre împreuna cu toată documentaţia va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 

    
 

    Direcţia Patrimoniu,                   Direcţia Economica,                       Direcţia Juridic 
Comercial, 

Dumitru OPREA                          Haritina GEFENCU                             Postumia CHESNOIU 
     

                 

 

 

 

 

 

 

 


