
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 

 

Priveşte :  închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului public de  

                  interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Ion Creanga, zona 

bloc 407                       

 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţulTeleorman, întrunitînşedinţăordinară, 

avândînvedere:   

- expunerea de motive nr. 24876/20.09.2017 a Primaruluimunicipiului  Alexandria; 

- raportulcomun de specialitatenr. 24877/20.09.2017 al Arhitectuluisef, DirecţieiBuget, 
Finanţe,  

- TaxeşiImpozite, 

DirecţieiAdministraţiePublicăLocalăsiServiciuluiAdministrarePatrimoniu;  

- raportulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului 

Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 223/17.08.2017 privinddeclararea ca bun apartinanddomeniului 

public de  

interes local a unuiteren din municipiul Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 123/29.04.2015 

privindaprobareaRegulamentuluiprivindînchirierea 

prinlicitaţiepublicā a bunuriloraparţinânddomeniului public sauprivat de interes local al 

municipiului Alexandria;  

- prevederile art. 14, alin. (1), art. 15 din Legeanr. 213/1998 privindproprietateapublicăşi 

regimuljuridicalacesteia; 



- prevederileLegiinr. 50/1991, privindautorizareaexecutăriilucrărilor de construcţii,  

republicată; 

- prevederile art.36, alin. (2), lit. “c” şialin. (5) lit. “a” si art. 123, alin. (1) si (2)  din 
Legeanr.  

215/2001 aadministraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

În temeiul prevederilor art. 45, alin (1) şi (3), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legeanr. 

215/2001 a  

administraţieipublice locale, republicată cu completărileşimodificărileulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

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

interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Ion Creanga, zona bloc 407. 

 Art. 2. Amplasamentul, suprafaţa, durata închirierii şipreţul de pornire la licitaţie, precum 

şi obiectul de activitate sunt prevāzute în lista cu elementele caracteristice – anexa nr. 1, planul 

de situaţie – anexa nr. 2 şi planul de incadrare in teritoriu – anexa nr. 3, care 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 In cazul in care terenul inchiriat va fi retrocedat in baza legilor retrocedarii, 

contractul de inchiriere se reziliaza de drept, cu aducerea terenului la stadiul initiala. 

 Art.5.PringrijaServiciuluiCancelarie, prezentahotărâreva fi 

transmisăInstituţieiPrefectuluijudeţuluiTeleorman, pentruverificarealegalităţii, 

Primaruluimunicipiului Alexandria şicompartimentelor de specialitate din 

cadrulPrimarieimunicipiului Alexandria pentrucunoaştereşipunereînaplicare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,    

Consilier,            Secretar,                                                                     

Florea VOICILÃ  jr. Iulian PURCARU                                                                        

  

 



ALEXANDRIA 

Nr. 263 din  28   septembrie 2017 

 



 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 
JUDEŢUL TELEORMAN                                                                       ANEXA Nr.1 la  
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                    H.C.L. nr.263/ 28.09.2017 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

LISTA 
 
 

elementelecaracteristiceterenului, aparţinânddomeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria propus a fi închiriatprinlicitaţiepublicā 

 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Adresaterenului 

 
Profil de 
activitate 

(destinaţia) 

 
Suprafaţa 

 
-mp- 

 
Termenînchiriere 

-pânā la- 

 
Preţ de 

pornirelicitaţie 
-lei/lunā- 

 
 

 
1 

 
StradaIon 

Creanga, zona 
bloc 407 

 

 
Alee acces 

 
8,00 

 
31.12.2020 

 

 
80,00 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINŢÃ, 
 

CONSILIER, 
Florea VOICILÃ 

 
 

 
 
 
 
 
 



JUDEŢUL  TELEORMAN 

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

Nr. 24876/20.09.2017 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

laproiectul de hotărâre cu privire la închiriereaprinlicitaţiepublică a 

unuiterenaparţinânddomeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 

situatînstradaIon Creanga, zona bloc407 

 

 

 

 

Princerereanr. 21148/03.08.2017, domnulMocanuIonut,reprezentant al S.C. MODENT 

S.R.L.solicităinchiriereaunuiteren in suprafata de 8,07mp situatin strada Ion Creanga, zona bloc 

407, in vedereaaccesului la cabinetulstomatologicdin apartamentul 2, blocul 407. 

Prin H.C.L. nr. 223/17.08.2017 a fostdeclarat ca bun apartinanddomeniului public de 

interes local imobilul (teren), in suprafata de 8,00mp, situatin strada Ion Creanga, zona bloc 

407. 

Terenulsolicitataparţinedomeniului public de interes local al municipiului Alexandria 

şipoate fi inchiriat in conformitate cu prevederileart. 123, alin. (1) si (2) din Legeanr. 215/2001 a 

administraţieipublice locale, republicată cu modificărileşicompletărileulterioare, 



potrivitcarora,,consiliile locale hotarasc ca bunurileceapartindomeniului public sauprivat de 

interes local al municipiuluisa fie concesionatesausa fie inchiriate, prinlicitatiepublica, in 

conditiilelegii.’’. 

Ca urmare, înconformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) dinLegeanr. 215/2001 a 

administraţieipublice locale, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, 

propunelaborarea de cătreArhitectSef, DirectiaBuget, Finante, TaxesiImpozite, 

DirectiaAdministratiePublicaLocalasiServiciulAdministrarePatrimoniu, a unuiproiect de hotărâre 

cu privire la închiriereaprinlicitaţiepublică a unuiterenaparţinânddomeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria, situatînstrada Ion Creanga, zona bloc 407 pentru alee acces. 

Proiectul de hotărâreîmpreună cu întreagadocumentaţieva fi 

supusspredezbatereşiaprobareConsiliului Local al municipiului Alexandria. 

 
 

 

Primar, 

 

Victor DRĂGUŞIN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU 

DIRECŢIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALĂ 

DIRECŢIA BUGET, FINANŢE, TAXE ŞI IMPOZITE 

Nr. 24877/20.09.2017 

 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

 

Priveşte :închiriereaprinlicitaţiepublică a unuiterenaparţinânddomeniului public de 

interes 

local al municipiului Alexandria, situatînstradaIon Creanga, zona bloc 407 

 

 

1. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA 
 

Prinexpunerea de motive nr. 24876/20.09.2017 Primarulmunicipiului Alexandria, propune 

întocmireaunuiproiect de hotărâre cu privire la închiriereaprinlicitaţiepublică a 

unuiterenaparţinânddomeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 

situatînstradaIon Creanga, zona bloc 407 pentru alee acces. 

Princerereanr. 21148/03.08.2017, domnulMocanuIonut,reprezentant al S.C. MODENT 

S.R.L.solicităinchiriereaunuiteren in suprafata de 8,07mp situat in strada Ion Creanga, zona bloc 

407, in vedereaaccesului la cabinetulstomatologicdin apartamentul 2, blocul 407. 

Prin H.C.L. nr. 223/17.08.2017 a fostdeclarat ca bun apartinanddomeniului public de interes 

local imobilul (teren), in suprafata de 8,00mp, situat in strada Ion Creanga, zona bloc 407. 



Terenulsolicitataparţinedomeniului public de interes local al municipiului Alexandria 

şipoate 

fiînchiriatînconformitate cu prevederile art. 123, alin (1) şi (2) din Legeanr. 215/2001 a 

administraţieipublice locale, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, 

potrivitcărora,,consiliile locale hotărăsc ca bunurileceaparţindomeniului public sauprivat de 

interes local al municipiuluisă fie concesionateorisă fie închiriate, prinlicitaţiepublică, 

organizatăîncondiţiilelegii’’. 

 

2.ANALIZA ECONOMICĂ ŞI TEHNICĂ  
 

Scopulproiectului de hotărâreesteînchiriereaprinlicitaţiepublicādeschisāpentruvalorificarea 
terenuluiaparţinânddomeniului public al municipiului Alexandria şiatragerea de fonduri la 
bugetul local al municipiului Alexandria, care constituiebaza de completare a bugetului local. 

Din analizaeconomică a solicitării de închiriere a terenului, s-a constatatfaptul ca 
închiriereaterenuluiestebeneficăatâtpentrucomunitatecâtşipentrubugetul local. 

Tarifulpentruînchiriereaterenuluiaparţinânddomeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria esteaprobatprin H.C.L. nr. 92/30.04.2009. 

Terenulestesituatînstrada Ion Creanga, zona bloc 407şiaparţinedomeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria conform H.C.L.nr. 223/17.08.2017privinddeclararea ca bun 
apartinanddomeniului public de interes local a unuiteren din municipiul Alexandria. 

Imobilul (terenul) identificat, este cuprins în anexele care fac parte integrantă din 

proiectul de hotărâre şi se încadrează în reglementările Planului Urbanistic General al 

municipiului Alexandria fiind amplasat in UTR – 1. 

Terenul studiat este intr-o zona pentru care nu sunt inscrise spatiile verzi, intocmirea 

Registrului local al spatiilor verzi din municipiul Alexandria se afla in desfasurare.  

La acesta data amplasamentul studiat (terenul) este liber de sarcini, 

existandnotificarisolutionate administrativ depuse în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, 

dosareleaflandu-se la ANRP, potrivit adresei nr. 21424/11.08.2017 a Comisiei interne de 

analiza a notificarilor formulate in baza Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile 

preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.  

 

 
 
 

 
 



 
3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

 
Susţinereaproiectuluipropus din punct de vedere legal, 

estefundamentatãpeprevederileurmatoareloracte normative: 
•  Art. 36, alin (2), lit. ,,c’’, alin. (5), lit. ,,b’’, art. 45, alin. (1) şi (3), art. 115, alin. (1), lit. 

,,b’’şi art. 123, alin. (1) şi (2) din Legeanr. 215/23.04.2001 aadministraţieipublice locale, 
republicatã, cu modificărileşicompletãrileulterioare. 

• PrevederileLegiinr. 50/1991, privindautorizareaexecutăriilucrărilor de construcţii, 
republicată. 

• Prevederile H.C.L. nr. 92/30.04.2009 privind aprobarea zonelor de interes comercial ale 
municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altădestinaţie 
decât aceea de locuinţeşi a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes 
local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial; 

• Prevederile H.C.L. nr. 223/317.08.2017privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului 
public de  interes local a unui terendin municipiul Alexandria; 

• Prevederile H.C.L. nr. 123/29.04.2015privind aprobarea Regulamentului privind închirierea 
prin licitaţiepublicā a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 
municipiului Alexandria;  
 

4. EŞALONAREA ÎN TIMP 
 

Durataînchirieriiestepână la data de 31.12.2020. 
Avândînvedereceleexpuse, înconformitate cu prevederileLegiinr. 215/23.04.2001 a 

administraţieipublice locale, republicatã, cu modificãrileşicompletãrileulterioare, s-a 

întocmitprezentulraport de specialitate cu privirela  închiriereaprinlicitaţiepublică a 

unuiterenaparţinânddomeniului public de interes local al municipiului Alexandria. 

Considerămcăproiectul de hotărâreestenecesar, oportunşi legal şipropunem ca acestaîmpreunã cu 
întreagadocumentaţiesă fie supusspredezbatereşiaprobareConsiliului local al municipiului 
Alexandria.  
 
 
 

Arhitectsef,                                                               Directiabuget, finate, 
taxesiimpozite,                                                                                               
                 Adrian Răzvan GHIŢÃ                                                      Haritina GAFENCU                                           
 
 
 
 
 
Serviciuladministrarepatrimoniu,                                               Serviciul J.A.T.R.U. 
 
                    Gina SELEA                                                                   Postumia CHESNOIU                                                                 
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