
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea prelungirii contractelor de închiriere și concesiune care vor expira în 
perioada declarată ca stare de urgență

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședintă extraordinară,
având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 6.707/16.03.2020, al primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 6.708/16.03.2020, al Direcției Patrimoniu, Direcției 

Economice, Direcției Juridic Comercial;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;
- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. “g” și ale art. 196, alin. 
(1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea tuturor contractelor de închiriere și concesiune care vor expira în 
perioada declarată ca stare de urgență și în perioada următoare de încă două luni de zile de la 
terminarea acesteia, fără a fi necesară prezența titularilor de drept ai contractelor respective. 

Art. 3. Prin grija secretarului general al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, primarului 
municipiului Alexandria, Direcției Patrimoniu, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial,
pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                                              SECRETAR GENERAL,

Gina Georgeta CUREA                                Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA,
Nr. 85 din 16 martie 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 6.707/16.03.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere și 
concesiune care vor expira în perioada declarată ca stare de urgență

În perioada declarată ca stare de urgență, în condițiile legii, există contracte de închiriere și 

concesiune care vor expira  și vor necesita prelungirea acestora.

Având în vedere cele menționate mai sus, este necesară inițierea și aprobarea unui proiect de 

hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Alexandria, privind aprobarea prelungirii contractelor 

de închiriere și concesiune care vor expira în perioada declarată ca stare de urgență.

Ca urmare a celor expuse mai sus și conform prevederilor art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun elaborarea de 

către Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial, a unui proiect de 

hotărâre, cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere și concesiune care vor expira în 

perioada declarată ca stare de urgență.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbaterea și 

aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRĂGUȘIN

RED. D.O.                                                                                                                 



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 6.708/16.03.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere și 
concesiune care vor expira în perioada declarată ca stare de urgență

Prin expunerea de motive nr. 6.707/16.03.2020, primarul municipiului Alexandria, domnul 

Victor Drăgușin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre, cu privire la aprobarea prelungirii 

contractelor de închiriere și concesiune care vor expira în perioada declarată ca stare de urgență.

1. NECESITATEA:

În perioada declarată ca stare de urgență, în condițiile legii, daca există contracte de închiriere 

și concesiune care vor expira, acestea se vor prelungi pe perioada declarată ca stare de urgență și în 

perioada următoare de încă două luni de zile de la terminarea acesteia, fără a fi necesară prezența 

titularilor de drept ai contractelor respective. 

Având în vedere cele menționate mai sus, este necesară inițierea și aprobarea unui proiect de 

hotărâre al Consiliului Local al Municipiului Alexandria, privind aprobarea prelungirii contractelor 

de închiriere și concesiune care vor expira în perioada declarată ca stare de urgență și în perioada 

următoare de încă două luni de zile de la terminarea acesteia, fără a fi necesară prezența titularilor de 

drept ai contractelor respective.

2. OPORTUNITATEA:

Proiectul de hotărâre, cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere și 

concesiune care vor expira în perioada declarată ca stare de urgență, generează urmatoarele beneficii:

- prelungirea contractelor respective;

- evitarea  deplasării cetățenilor și a riscului de îmbolnăvire cu virusul coronavirus. 

3.   LEGALITATEA:

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susținut din punct de vedere legal de 

următoarele prevederi de acte normative:



- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1), alin. (3), 

lit. “g” și ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare.

Propunerea privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere și concesiune care vor 

expira în perioada declarată ca stare de urgență, considerăm că este legală, necesară și oportună, drept 

pentru care s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre.

În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (3), lit. “a”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 

privnd Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit 

prezentul raport comun de specialitate, cu privire la aprobarea prelungirii contractelor de închiriere și 

concesiune care vor expira în perioada declarată ca stare de urgență, care împreună cu întreaga 

documentație, va fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

Direcția Patrimoniu,                          Direcția Economică,                                                                    
Director executiv,      Director executiv,
Dumitru OPREA Haritina GAFENCU                                               

Direcția Juridic Comercial,
Director executiv,

Postumia CHESNOIU

RED. D.O.                                                                                                                 


