
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Priveşte :  închirierea prin licitaţie publică a unui teren,aparţinânddomeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria,  situatîn str. FraţiiGoleşti, zona bloc 1612 
 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţulTeleorman, întrunitînşedinţăordinară, avândînvedere:   

- expunerea de motive nr. 16153/20.06.2017 a Primaruluimunicipiului Alexandria; 
- raportulcomun de specialitatenr. 16154/20.06.2017 al ArhitectuluiȘef, DirecţieiPatrimoniu,  
DirecţieiBugetFinanţe, TaxeşiImpozite, 
DirecţieiAdministraţiePublicăLocalăsiServiciuluiAdministrarePatrimoniu; 
- raportulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 159/29.05.2017privinddeclararea ca bunuriaparţinânddomeniului 
public de interes local a unorterenuri din municipiul Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 123/29.04.2015 privindaprobareaRegulamentuluiprivindînchirierea 
prinlicitaţiepublică a bunuriloraparţinânddomeniului public sauprivat de interes local al 
municipiului Alexandria;  
- 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 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 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 strada FraţiiGoleşti, zona bloc 1612.  

Art.2.Amplasamentul, suprafaţa, durataînchirieriişipreţul de pornire al licitaţiei, precumşidestinaţia, 
suntprevăzuteînanexanr. 1 (Lista), anexanr. 2 (Planul de amplasamentsidelimitare), anexanr. 3, (Planul 
de situatie )sianexanr. 4 (Plan de incadrare in teritoriu) care fac parte integrantă din prezentahotărâre. 
  Art. 3.Încazulîn care se executălucrări de reabilitaresaumodernizare a cartierului, contractul de 
închiriere se reziliază unilateral de proprietar. 
  Art. 4.Se împuterniceştePrimarulmunicipiului Alexandria pentruorganizarealicitaţieipublice, 
semnareacontractului de închiriereşiaacteloradiţionale la contractul de închiriere. 
Art. 5.PringrijaServiciuluiCancelarie, prezentahotărâreva fi 
transmisăInstituţieiPrefectuluijudeţuluiTeleorman, pentruverificarealegalităţii, Primaruluimunicipiului 
Alexandria sicompartimentelorde specialitate din cadrulPrimărieimunicipiului Alexandria 
pentrucunoaştereşipunereînaplicare.  
 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      CONTRASEMNEAZĂ,    
Consilier,              Secretar,                                                                    
Florea VOICILA     jr. Iulian PURCARU                                                                      
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JUDEŢUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Nr. 16153/20.06.2017 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

 
 

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

situatîn str.FraţiiGoleşti, zona bloc 1612 
 

 
Princerereanr. 14055/14.05.2017, dl. Necşuţu Marian, solicită,,închiriereaunuiteren, 

pentrugaraj, pentrumasina in zona apropiata 1612’’. 
Prin H.C.L. nr. 159/29.05.2017 a fostdeclarat ca bun aparţinanddomeniului public de interes 

local al municipiului Alexandria terenul, însuprafaţă de 19,00mp, situatîn str.FraţiiGoleşti, zona bloc 
1612. 
 Terenulaparţinedomeniului public de interes local al municipiului Alexandria şipoate fi 
închiriatînconformitate cu prevederilorart. 123, alin. (1)  si (2) din Legeanr. 215/2001 a 
administraţieipublice locale, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, potrivitcărora 
,,consiliile  locale  hotărasc ca bunurileceaparţindomeniului public sauprivat de interes local al 
municipiuluisă fie concesionatesausa fie închiriate, prinlicitaţiepublică, încondiţiilelegii’’. 

Ca urmare, înconformitate cu prevederile art. 45, alin.(6) dinLegeanr. 215/2001 aadministraţiei 
publice locale, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, propunelaborarea de 
cătreArhitectulȘef, DirecţiaPatrimoniu, DirecţiaBuget, Finanţe, TaxeşiImpozite, 
DirecţiaAdministraţiePublicăLocalăşiServiciulAdministrarePatrimoniu, a unuiproiect de hotărâre cu 
privire la închiriereaprinlicitaţiepublică a terenului care aparţinedomeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situatîn str.FraţiiGoleşti, zona bloc 1612. 
Proiectul de hotărâreîmpreună cu întreagadocumentaţieva fi supusspredezbatereşiaprobareConsiliului 
Local al municipiului Alexandria. 
 

 
 

 
Primar, 

 
                                                       Victor DRĂGUŞIN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA                                                                                     ANEXA nr. 1 la  
 JUDEŢUL TELEORMAN                                                     H.C.L. nr.              din 28 iunie 2017 
 MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
 CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

LISTA 
 

cuelementelecaracteristiceterenuluiaparţinânddomeniului public 
deinteres local al municipiului Alexandria,  

propus a fi închiriatprinlicitaţie publică deschisă  
 
 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Amplasament 

 
Destinaţia 

 
Suprafaţa 

teren 
-mp- 

 
Termenînch
iriere – până 

la 
 

 
Preţ de 

pornirelicitaţie 
euro/lună 

 
1 
 

 
Str.FraţiiGoleşti, 
zona bloc 1612 

 

 
Garj 

 

 
19,00 

 
 31.12.2020 

 
5,30 

 
 

  
 
 

                                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                       CONSILIER, 

Florea VOICILÃ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 
ARHITECT ȘEF 
DIRECŢIA PATRIMONIU 
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICÃ LOCALÃ 
DIRECŢIA BUGET, FINANŢE, TAXE ȘI IMPOZITE 
SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU 
Nr. 16154/20.06.2017 

 
 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 

 
Priveşte :închiriereaprinlicitaţiepublică a unuiteren, aparţinânddomeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, situatîn str. FraţiiGoleşti, zona bloc 1612 
 
 
 

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA 
 

 Prinexpunerea de motive nr. 16153/20.06.2017 Primarulmunicipiului Alexandria, 
propuneîntocmireaunuiproiect de hotărâre cu privire la închiriereaprinlicitaţiepublică a unuiteren, 
aparţinânddomeniului public de interes local al municipiului Alexandria,situatîn str. FraţiiGoleşti, zona 
bloc 1612. 
Prin H.C.L. nr. 159/29.05.2017 a fostdeclarat ca bun aparţinânddomeniului public de interes local 
almunicipiului Alexandria terenul, însuprafata de 19,00mp, situatîn str. FraţiiGoleşti, zona bloc 1612 
care poate fi închiriatînconformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) si (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 ȘI TEHNICĂ 
 

Scopulproiectului de hotărâreestevalorificareaterenului, aparţinânddomeniului public de interes local 
al municipiului Alexandria, prinlicitatiepublicadeschisa, de atragere de fonduri la bugetul local al 
municipiului Alexandria, care constituiebaza de completare a bugetului local. 
 Terenul care face obiectulstudiuluiestecuprinsînanexele care fac parte integrantă din proiectul de 
hotărâreşi se încadreazăînreglementările PUG-uluimunicipiului Alexandria 
şiRegulamentuluiaferentacestuiaşi se aflăamplasatîn UTR 4. 
Amplasamentulstudiat nu face parte din zona verde, cuprinsa in documentatiile de urbanism, 
aprobatesauinventariate, conform Legiinr. 24/15.01.2007, republicata, cu 
modificarilesicompletarileulterioare, privindreglementareasiadministrareaspatiilorverzi din 
intravilanullocalitatilorşi nu face obiectulvreunuilitigiuînbazaLegiinr. 10/2001 privindregimuljuridic al 
unorimobilepreluateabuzivînperioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precumşiaaltoracte normative 
învigoarereferitoare la restituireaproprietăţii. 
 

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 
 

Susţinereaproiectuluipropus din punct de vedere legal, estefundamentatăpeprevederileurmatoareloracte 
normative şi administrative astfel:  
•  Art. 36, alin (2), lit. ,,c’’, alin. (5), lit. ,,a’’, 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 a administraţieipublice locale, republicată, cu 
modificărileşicompletărileulterioare; 



• Prevederile art.14 alin. (1) şi art. 15 din Legeanr. 213/1998 
privindproprietateapublicăşiregimuljuridic al acesteia; 

• PrevederileLegiinr. 50/1991, privindautorizareaexecutăriilucrărilor de construcţii, republicată; 
• Prevederile H.C.L. nr. 159/29.05.2017, privinddeclararea ca bunuriaparţinânddomeniului public de 

interes local a unorterenuri din municipiul Alexandria; 
• Prevederile H.C.L. nr. 123/29.04.2015privind aprobarea Regulamentului privind închirierea prin 

licitaţie publică a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului 
Alexandria;  

 
 

4. ESALONAREA ÎN TIMP 
 

 Durataînchirieriiestepână la 31.12.2020. 
 
Avândînvedereceleexpuse, înconformitate cu prevederileLegiinr. 215/23.04.2001 aadministraţieipublice 
locale, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, s-a întocmitprezentulraport de specialitate cu 
privire la închiriereaprinlicitaţiepublică a unuiterenaparţinânddomeniuluiprivat de interes local al 
municipiului Alexandria.  
Considerămcăproiectul de hotărâreestenecesar, oportunşi legal şipropunem ca acestaîmpreună cu 
întreagadocumentaţiesă fie supusspredezbatereşiaprobareConsiliului local al municipiului Alexandria.  
 
 
Arhitectşef,    Direcţiapatrimoniu,Directiabuget, finate, 
taxesiimpozite,                                                                                               
 
Adrian Răzvan GHIŢÃ  Mirela BENE            Haritina GAFENCU                                                                                       
 
 
 
 
 
Serviciuladministrarepatrimoniu,Serviciul J.A.T.R.U. 
 
 Gina SELEA                 Postumia CHESNOIU                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
DoinaTatarici 
 
 
 
 
 


