
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Priveşte :  închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri,aparţinand domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria,  situate in strada Dunarii, zona bloc M2 
 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţulTeleorman, întrunitînşedinţăordinară, avândînvedere:   

- expunerea de motive nr. 19379/11.08.2014a Primaruluimunicipiului Alexandria; 
- raportulcomun de specialitate  nr. 19380/11.08.2014 al DirectieiPatrimoniu,  DirectieiBugetFinante 
TaxesiImpozitesiDirectieiAdministratiePublicaLocala; 
- raportulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al municipiuluiAlexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 92/30.04.2009 privindaprobareazonelor de interes comercial almunicipiului  
Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţeşi a 
terenurilor aparţinând domeniului public şi privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe 
zone de interes comercial; 
- prevederileLegii nr. 50/1991, privindautorizareaexecutãriilucrărilor de constructii, republicata; 
- prevederile art.36, alin.(2), lit. “c” şialin.(5) lit. “b”  si art. 123, alin. (1) si (2)  din Legea nr.  215/2001 a  
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 
În temeiul prevederilor art.45, alin (1) şi (3), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a  

administraţieipublice locale, republicată cu completărileşimodificărileulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
 Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri, apartinand domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, situatein str. Dunarii, zona bloc M2, pentru alee acces.  
Art.2.Amplasamentele, suprafaţa, durataînchirieriişipreţul de pornire al licitaţiei, precumşidestinatia, 
suntprevăzuteînlista cu elementelecaracteristice - anexa nr. 1, planul de situatie - anexa nr. 2 şiplanul de 
amplasament - anexa nr.3, care fac parte integrantă din prezentahotărâre. 
Art. 3.Se împuterniceştePrimarulmunicipiului Alexandria pentruorganizarealicitaţieipublice, semnareacontractului de 
închiriereşiaacteloradiţionale la contractul de închiriere. 
Art. 4.PringrijaServiciuluiCancelarie, prezentahotărâreva fi transmisăInstituţieiPrefectuluijudeţuluiTeleorman, 
pentruverificarealegalităţii, Primaruluimunicipiului Alexandria şiDirecţieiPatrimoniu, 
DirectieiBugetFinanteTaxesiImpozitesiDirectieiAdministratiePublicaLocalapentrucunoaştereşipunereînaplicare.  
 
  
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ,    
Consilier,              Secretar,                                                                    
Ionuţ NEACȘU         jr.Iulian PURCARU                                                                      
    
 
 
ALEXANDRIA 
Nr. _________ din      octombrie 2014 
 
 



 
 
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA 
Nr. 19379/11.08.2014 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

laproiectul de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor  
terenuriapartinanddomeniului public de  interes local al  municipiului Alexandria,  

situatein stradaDunarii, zona bloc M2 
 

Princererea nr. 19299/07.04.2014 si nr. 12569/19.05.2014 dl. Floricescu Marin, 
administrator la S.C. FLORICESCUS.R.L., Alexandria,solicită inchirierea unor terenuri,,care vor fi 
utilizate pentru accesul la spatiul din apartament  destinat pentru activitati cu amanuntul si 
consultanta tehnica pentru S.C. FLORICESCU S.R.L.’’. 
 Terenurilesolicitateapartindomeniului public de  interes local al   municipiului Alexandria şi 
conform prevederilorart. 123, alin.(1)  si (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţieipublice locale, 
republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, Consiliul Local 
poatehotărâasupraînchirieriiprinlicitaţiepublică a  terenurilor care aparţindomeniului public sauprivat 
de interes local al  municipiului Alexandria. 

Ca urmare, înconformitate cu prevederile art. 45, alin.(6) dinLegea nr. 215/2001 a  
administraţieipublice locale, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, propunelaborarea 
de cătreDirecţiaPatrimoniu, a unuiproiect de hotărâre cu privire la închiriereaprinlicitaţiepublică a 
unorterenuricare aparţindomeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in 
stradaDunarii,zona bloc M2, cu destinatia alee acces. 
          Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 

 
 

 
Primar, 

 
Victor DRĂGUŞIN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ROMÂNIA                                                                                     ANEXA NR. 1 LA  
 JUDETUL TELEORMAN                                                                       H.C.L. nr.              din        octombrie 2014 
 MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
 CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

LISTA 

 

cuelementelecaracteristiceterenuluiapartinanddomeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
propus a fi închiriatprinlicitaţie publică deschisă  

 

 

 

 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Amplasament 

 
Destinatia 

 
Suprafaţa 

teren 
-mp- 

 
Termenînchiri
ere – pana la 

 

 
Preţ de 

pornirelicitaţie 
lei / lună 

 
1 
 

 
Str. Dunarii, zona 
bloc M2, poz. 1 

(cu acces din str. 
Libertatii) 

 

 
  Alee acces 

 
14,30 

 

 
 31.12.2016 

 
128,70 

 
2 

 
Str. Dunarii,zona 
bloc M2, poz. 2 

(cu acces din str. Dr. 
Stanca) 

 

 
Alee acces 

 
2,30 

 
31.12.2016 

 
20,70 

 
 

  
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

    CONSILIER, 
Ionuţ NEACȘU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 
DIRECTIA  PATRIMONIU 
DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
DIRECTIA BUGET FINANTE TAXE SI IMPOZITE 
Nr. 19380/11.08.2014 

 

 

 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

 
 
Priveşte :închiriereaprinlicitaţiepublică a unorterenuri, aparţinânddomeniului public de interes local al     
municipiului Alexandria, situate in stradaDunarii, zona bloc M2 
 
 
 

1.  NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 

 Prinexpunerea de motive nr. 19379/11.08.2014 Primarulmunicipiului Alexandria, 
propuneîntocmireaunuiproiect de hotărâre cu privire la închiriereaprinlicitaţiepublică a unorterenuri, 
aparţinânddomeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate in stradaDunarii, zona bloc 
M2, cu destinatia alee acces. 
Princererea nr. 19299/07.04.2014 si nr. 12569/19.05.2014 dl. Floricescu Marin, administrator la S.C. 
FLORICESCU S.R.L., Alexandria, solicită inchirierea unor terenuri ,,care vor fi utilizate pentru accesul la 
spatiul din apartament  destinat pentru activitati cu amanuntul si consultanta tehnica pentru S.C. 
FLORICESCU S.R.L.’’. 

Terenurilesolicitateapartindomeniului public de interes local al municipiului Alexandria si pot fi 
inchiriatein conformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 a 
administratieipublice locale republicatã, cu modificarilesicompletarileulterioare, potrivitcãrora “consiliile 
locale hotãrãsc ca bunurileceapartindomeniului public sauprivat de interes local al municipiuluisa fie 
concesionateorisã fie inchiriate, prinlicitatiepublica, organizatã in conditiilelegii”. 

 

 

 
2. ANALIZA ECONOMICĂ SI TEHNICĂ  

 

Scopulproiectului de hotãrãreestevalorificareaterenurilorapartinânddomeniului public al municipiului 
Alexandria, de atragere de fonduri la bugetul local al municipiului Alexandria, care constituiebaza de 
completare a bugetului local, de închiriereprinlicitatiepublicãdeschisã.  

Din analizaeconomicã a solicitãrii de închiriere a terenurilor, s-a 
constatatfaptulcãînchiriereaterenurilorestebeneficãpentrucomunitatesipentrubugetul local.   
Tarifulpentruinchiriereaterenurilor, apartinânddomeniului public de interes local din municipiul Alexandria 
esteaprobatprin HCL. nr. 92/30.04.2009. 
Celedouaterenurisuntintravilane, sunt situate in stradaDunarii, zona bloc M2siapartindomeniului public de 
interes local al municipului Alexandria, conform adresei nr. 13118/02.06.2014 a 
Serviciuluivalorificarepatrimoniu.  
  
 



 
 Conform adresei nr. 13117/28.05.2014 a Compartimentuluiprotectiamediuluisuprafetele de teren 
situate in str. Dunarii, zona bloc M2, la care se face referiresuntincluse in categoria 
,,spatiilorverzi’’sisuntinregistrate in ,,Registrulspatiilorverzi’’ cu precizarea ca acesta nu a 
fostdefinitivatsiaprobat, fiind in curs deelaborare, iarsuprafetele de teren la care se face referire pot fi 
inchiriatenumai cu respectareaprevederilorLegii nr. 24/2007. Conform prevederilor art. 6, lit,,j’’ din Legea 
nr. 313/2009 terenurilefac parte din categoriaspatiiverziaferentelocuintelor de tip condominiu, 
iarpotrivitadresei nr. 7181/07.06.2011 a AgentieipentruprotectiamediuluiTeleorman, aleile de acces in spatii 
nu afecteazasuprafataspatiului 
verde. 
 
 

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

 

 
Sustinereaproiectuluipropus din punct de vedere legal, estefundamentatãpeprevederileurmatoareloracte 
normative: 

•  Art. 36, alin (2), lit. ,,c’’, alin. (5), lit. ,,b’’, art. 45, alin. (1) si (3), art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’si art. 123, 
alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratieipublice locale, republicatã, cu 
modificarilesicompletãrileulterioare; 

• Legea nr. 50/1991, privindautorizareaexecutãriilucrarilor de constructii, republicatã; 

• Pct. 36 din cap. B, Terenuri din H.C.L. nr. 92/30.04.2009; 
 

4. ESALONAREA IN TIMP 

 

 Duratainchirieriiestepana la 31.12.2016. 
 
Având in vedereceleexpuse, in conformitate cu prevederileLegii nr. 215/23.04.2001 aadministratieipublice 
locale, republicatã, cu modificãrilesicompletãrileulterioare, s-a intocmitprezentulraport de specialitate cu 
privire la inchiriereaprinlicitatiepublicã a unuiterenapartinânddomeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria.  
Proiectul de hotãrâreimpreunãcu intreagadocumentatieva fi supusspredezbateresiaprobareConsiliului local 
al municipiului Alexandria.  
 
 
Arhitectsef,Directiapatrimoniu,                            Directiabuget, finanate 
taxesiimpozite, 
Mihail MITROI                    Cornelia DUMITRESCU                            Haritina  GAFENCU 
 
 
 
 
 
Consilierjuridic, 
 
Postumia CHESNOIU 
 
 
 
 
 



 
 


