
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE 
 

 
       Priveste: modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 69/10.08.1999, privind insusirea  

inventarului bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al municipiului Alexandria, judetul 
Teleorman 

                                                                                                                                                                                                                         
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinarã, având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 26.315 / 15.11.2018, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 26.316 / 15.11.2018, al Directiei Patrimoniu, Directiei Economice, 

Directiei Juridic Comercial;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 344 / 24.11.2017, privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 262 / 28.09.2018, privind modificarea H.C.L. nr. 344/24.11.2017, cu privire la 

constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al municipiului Alexandria;  

- prevederile H.C.L. nr. 192 / 27.06.2018, privind declararea ca bun apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, a unui teren extravilan situat in zona Soseaua Turnu Magurele-
SC Koyo; 

- prevederile H.C.L. nr. 178 / 27.06.2018, privind declararea ca bun apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan situat in zona Eurocar Service; 

- prevederile H.C.L. nr. 56 / 28.02.2018, privind trecerea din domeniul privat in domeniul public de 
interes local al municipiului Alexandria, a unui teren situat in municipiul Alexandria, strada Soseaua 
Turnu Magurele, nr. 4; 

- prevederile H.C.L. nr. 80 / 28.03.2018, privind declararea ca bun apartinand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, a unui teren din zona blocurilor 100, in vederea realizarii 
obiectivului de investitii “Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 
100 din Municipiul Alexandria”; 

- prevederile H.C.L. nr. 179 / 27.06.2018, privind trecerea din domeniul privat in domeniul public de 
interes local al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan avand numarul cadastral 25535, situat in 
zona Service Auto-ICIL; 

- prevederile art. 58, art. 60, art. 61 si ale art. 62, din Legea nr. 24 / 2000, privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 21, lit. “a” din Legea – Cadru nr. 195 / 22.05.2006 – a descentralizarii, cu modificarile si 
completarile ulterioare;    

- prevederile Legii nr. 213 / 17.11.1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

- prevederile H.G.R.nr. 548 / 08.07.1999, privind normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor; 

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 119, art. 120, alin. (1), alin. (2), art. 122 din Legea nr. 
215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 



În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215 / 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTARASTE: 

 
 Art.1. Se modifica si se completeaza anexa la H.C.L. nr. 69 / 10.08.1999, privind insusirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, Sectiunea I-Bunuri 
imobile, cu  cinci pozitii noi avand urmatoarele numere: 501, 502, 1421, 2061, 2062, prevazute in anexa care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 69 / 10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, cu modificarile si completarile 
ulterioare, raman neschimbate. 

Art.3. Prin grija secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa Instituției 
Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalitatii, primarului municipiului Alexandria, Comisiei 
speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, 
Directiei Patrimoniu, Directiei Economice si Directiei Juridic Comercial, pentru cunoaștere si punere in aplicare. 

 
 

 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZA, 
                              CONSILIER,                                                                     SECRETAR, 
 
                      Marian Dragoş PETCU                             jr. Iulian  PURCARU 
 
 
 
 
 
 
 
ALEXANDRIA,                                              
Nr.________  din 28 noiembrie 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Directia Patrimoniu 
Directia Juridic Comercial 
Directia Economica 
Nr. 26.316 / 15.11.2018 

 
 

RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE 
 

la proiectul  de  hotarare  privind modificarea si completarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, 
de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al municipiului Alexandria, 

judetul Teleorman 
 

 
Prin expunerea de motive nr. 26.315 / 15.11.2018, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 

Dragusin propune elaborarea de catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare, cu privire la modificarea 

si completarea anexei la H.C.L nr 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public al municipiului Alexandria. 

 

NECESITATEA: 

 

Conform prevederilor unor acte normative au intrat in componenta domeniului public al municipiului 

Alexandria, urmatoarele bunuri: 

- prin H.C.L. nr. 192 / 27.06.2018 a fost declarat ca bun apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, un teren extravilan situat in zona Soseaua Turnu Magurele-SC Koyo; 

- prevederile H.C.L. nr. 178 / 27.06.2018, a fost declarat ca bun apartinand domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria, un teren intravilan situat in zona Eurocar Service; 

- prevederile H.C.L. nr. 56 / 28.02.2018 a fost trecut din domeniul privat in domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria, un teren intravilan situat in municipiul Alexandria, strada Soseaua 

Turnu Magurele, nr. 4; 

- prevederile H.C.L. nr. 80 / 28.03.2018 a fost declarat ca bun apartinand domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria, un teren intravilan din zona blocurilor 100, in vederea realizarii 

obiectivului de investitii “Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 

100 din Municipiul Alexandria”; 

- prevederile H.C.L. nr. 179 / 27.06.2018 a fost trecut din domeniul privat in domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria, un teren intravilan avand numarul cadastral 25535, situat in zona 

Service Auto-ICIL. 

Elementele de identificare ale bunurilor prezentate mai sus sunt prevazute in anexa care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Astfel completarea inventarului domeniului public al municipiului Alexandria cu bunurile prezentate mai sus si 

prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, trebuie atestata conform prevederilor art. 

21 din Legea nr.213 / 1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, unde 

se precizeaza, ca: „(1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-

teritoriale se întocmeşte şi se modifică, după caz, de comisii special constituite, conduse de preşedinţii 

consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii unităţilor administrativ-

teritoriale, precum şi de persoanele delegate de către aceştia. 



    (2) Inventarele intocmite potrivit prevederilor alin. (1) se insusesc, dupa caz, de consiliile judetene, de 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale. 

    (3) Inventarele astfel insusite se centralizeaza de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti, si se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotarare, sa se ateste apartenenta 

bunurilor la domeniul public judetean sau de interes local.” 

De asemenea potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr.213 / 1998, privind bunurile proprietate publica, 

cu modificarile si completarile ulterioare: „Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei 

publice centrale, autoritatile publice centrale, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului 

Bucuresti si consiliile locale, dupa caz, sunt obligate sa faca inregistrarea operatiunilor de modificare a 

regimului juridic al bunurilor din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.” 

Completarea inventarului domeniului public al municipiului Alexandria se va face cu respectarea 

prevederilor art. 58, art. 60, art. 61 si ale art. 62 din Legea nr.24 / 2000, privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

1. OPORTUNITATEA 

 

Modificarea si completarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor  

care alcatuiesc  domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, este oportuna avand in vedere 

conditia de elaborare a hotararii de Guvern, cu privire la atestarea apartenentei bunurilor respective la domeniul 

public de interes local al municipiului Alexandria. 

 

2. LEGALITATEA 

 

Proiectul de hotarare supus spre aprobare este sustinut din punct de vedere legal de urmatoarele 

prevederi de acte normative: 

- prevederile H.C.L. nr. 344 / 24.11.2017, privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Alexandria; 

- prevederile H.C.L. nr. 262 / 28.09.2018, privind modificarea H.C.L. nr. 344/24.11.2017, cu privire la 

constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

municipiului Alexandria;  

- prevederile H.C.L. nr. 192 / 27.06.2018, privind declararea ca bun apartinand domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria, a unui teren extravilan situat in zona Soseaua Turnu Magurele-SC Koyo; 

- prevederile H.C.L. nr. 178 / 27.06.2018, privind declararea ca bun apartinand domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan situat in zona Eurocar Service; 

- prevederile H.C.L. nr. 56 / 28.02.2018, privind trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria, a unui teren situat in municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu Magurele, nr. 

4; 

- prevederile H.C.L. nr. 80 / 28.03.2018, privind declararea ca bun apartinand domeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria, a unui teren din zona blocurilor 100, in vederea realizarii obiectivului de investitii 

“Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”; 

- prevederile H.C.L. nr. 179 / 27.06.2018, privind trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria, a unui teren intravilan avand numarul cadastral 25535, situat in zona Service 

Auto-ICIL; 

- prevederile art. 60, art. 61 si ale art. 62 din Legea nr.24 / 2000, privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile art. 3, alin. (4), art. 21 si ale art. 22 din Legea nr. 213 / 17.11.1998, privind bunurile 

proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;  



- prevederile H.G.R. nr. 548 / 08.07.1999, privind normele tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;  

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 45, alin. (1), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. “b”, art. 119, 

art. 120, alin. (1), alin. (2), art. 122 din Legea nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

Propunerea privind modificarea si completarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, privind insusirea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, consideram 

ca este necesara, oportuna si legala, drept pentru care se va intocmi proiect de hotarare in acest sens. 

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

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 
 

 
                Directia Patrimoniu,                                                                         Directia Economica,                                                                     
                  Director executiv,                           Director executiv, 
                   Dumitru OPREA                                                                             Haritina GAFENCU                                                                                                                                                                                              
          
                                                                  
  
                   

Directia Juridic Comercial, 
 Director executiv, 

Postumia CHESNOIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RED. D.O.                                                                                                                  



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr. 26.315 / 15.11.2018 

  
EXPUNERE DE MOTIVE, 

 
la proiectul  de  hotarare  privind modificarea si completarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, 

de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al municipiului Alexandria, 
judetul Teleorman 

                          
In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998, privind bunurile 

proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public 

al unitatilor administrativ-teritoriale, se intocmeste de comisii special constituite, conduse de  primari. 

Inventarele astfel intocmite se insusesc de consiliul  local, se centralizeaza de Consiliul Judetean si se 

trimit Guvernului, pentru ca prin hotarare sa se ateste apartenenta bunurilor la domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria. 

Conform prevederilor unor acte normative au intrat in componenta domeniului public al municipiului 

Alexandria, urmatoarele bunuri: 

- prin H.C.L. nr. 192 / 27.06.2018 a fost declarat ca bun apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, un teren extravilan situat in zona Soseaua Turnu Magurele-SC Koyo; 

- prin H.C.L. nr. 178 / 27.06.2018, a fost declarat ca bun apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, un teren intravilan situat in zona Eurocar Service; 

- prin H.C.L. nr. 56 / 28.02.2018 a fost trecut din domeniul privat in domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria, un teren intravilan situat in municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu 

Magurele, nr. 4; 

- prin H.C.L. nr. 80 / 28.03.2018 a fost declarat ca bun apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, un teren intravilan din zona blocurilor 100, in vederea realizarii obiectivului de 

investitii “Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din 

Municipiul Alexandria”; 

- prin H.C.L. nr. 179 / 27.06.2018 a fost trecut din domeniul privat in domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria, un teren intravilan avand numarul cadastral 25535, situat in zona Service 

Auto-ICIL. 

Avand in vedere prevederile actelor normative precizate mai sus, se impune completarea inventarului 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria cu aceste bunuri.  

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 modificarea si completarea anexei  la H.C.L. nr 69 / 

10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, 

judetul Teleorman. 

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

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 
Victor DRAGUSIN 

 
 
 
 
 
RED. D.O.                                                                                                       


