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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
 

Priveşte :închiriereaprinlicitaţiepublică a unuiteren, aparţinânddomeniuluiprivat de  
interes local al municipiului Alexandria, situatîn str. Dunării, zona bloc F6 
 
 
 
1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA 

 
 Prinexpunerea de motive nr. 24873/20.09.2017 Primarulmunicipiului Alexandria, 
propuneîntocmireaunuiproiect de hotărâre cu privire la închiriereaprinlicitaţiepublică a unuiteren, 
aparţinânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria,situatîn str. Dunării, zona 
bloc F6. 
Princerereanr. 19893/20.07.2017, dl. Manaila Ion, 
solicită,,inchiriereaterenuluilimitrofapartamentului 110, respectivblocul F6’’ necesarpentruunbalcon. 
Prin H.C.L. nr. 43/25.02.2016 a fostdeclarat ca bun aparţinanddomeniuluiprivat de interes local al 
municipiului Alexandria terenul, însuprafaţă de 4,00mp, situatîn str.Dunării, zona bloc F6. 
Terenulsolicitatpoate 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, aparţinânddomeniuluiprivat 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 2,siesteocupat cu constructie. 
Amplasamentulstudiat nu esteocupat cu spatiiverzisi nu face obiectulprevederilorLegiinr. 
24/15.01.2007, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare, 
privindreglementareasiadministrareaspatiilorverzi din zonele urbane,potrivitadreseinr. 
5050/17.02.2016 a Compartimentuluiprotectiamediului.  

La acesta data pentru amplasamentul studiat (terenul), exista notificare solutionata administrativ 
depuse în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 
6 martie 1945-22 decembrie 1989, in prezent dosarul aflandu-se la ANRP, potrivit adresei nr. 
21420/14.09.2017 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, 
estefundamentatăpeprevederileurmatoareloracte normative şi administrative astfel:  
•  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 a administraţieipublice locale, republicată, 
cu modificărileşicompletărileulterioare; 

•PrevederileLegiinr. 50/1991, privindautorizareaexecutăriilucrărilor de construcţii, republicată; 
• Prevederile H.C.L. nr. 43/25.02.2016, privinddeclararea ca bunuriaparţinânddomeniuluiprivat de 

interes local a unorimobile 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.  
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