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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE, 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 

municipiului Alexandria, judetul Teleorman  

  
         Prin referatul de aprobare nr. 28.797/16.12.2019, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 
Dragușin, propune un proiect de hotărâre, cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul privat al municipiului Alexandria, judetul Teleorman. 
 

NECESITATEA: 

 

Conform prevederilor art. 357, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-

teritoriale se întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea executivă 

ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile respective, după caz”, iar conform prevederilor art. 357, 

alin. (2) si alin. (3) din aceeasi ordonanta de urgenta, comisia prevăzută la alin. (1) se constituie prin dispoziţia 

autorităţii executive a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale si are obligaţia de a actualiza inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea 

regimului juridic al bunurilor respective. 

Potrivit prevederilor art. 357, alin. (4), din aceeasi ordonanta de urgenta,  “Inventarul prevăzut la alin. (1) se 

aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.” 

Comisia speciala privind intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public si 

privat al Municipiului Alexandria, s-a constituit conform prevederilor Dispozitiei Primarului Municipiului Alexandria, nr. 

2.273/13.12.2019. Comisia speciala astfel constituita, in vederea intocmirii inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul privat al municipiului Alexandria, a identificat si a inventariat unele bunuri, care au fost declarate ca bunuri 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, conform prevederilor H.C.L. nr. 

93/26.05.2010 modificata prin H.C.L. nr. 275/28.08.2019, H.C.L. nr. 57/27.02.2019, H.C.L. nr. 88/29.03.2019, H.C.L. 

nr. 183/27.06.2018, H.C.L. nr. 298/25.10.2018.  



Avand in vedere prevederile art. 357-Inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat  al unităţilor 

administrativ-teritoriale, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, consideram necesara si legala promovarea prezentului proiect de hotărâre, privind aprobarea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, judetul Teleorman. 

  
OPORTUNITATEA: 

 

           Proiectul de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri aparținand domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, genereaza urmatoarele oportunitati: 

 realizarea unui inventar al bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Alexandria, cu 
posibilitatea actualizarii acestuia in permanenta; 

 la intabularea bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria; 

 la evidenta bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, in 
vederea valorificarii eficiente aacestora.  
 
LEGALITATEA: 

 

           Proiectul de hotărâre supus spre aprobare, este susținut din punct de vedere legal, de următoarele acte 

normative: 

- prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Alexandria, nr. 2.273/13.12.2019, privind constituirea 

comisiei speciale privind intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public si 

privat al Municipiului Alexandria ; 

- prevederile H.C.L. nr. 93/26.05.2010, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes 

local a unor terenuri din municipiul Alexandria ; 

- prevederile H.C.L. nr. 275/28.08.2019, privind modificarea H.C.L. nr. 93/26.05.2010, privind declararea ca 

bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria ; 

- H.C.L. nr. 57/27.02.2019, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor 

terenuri din municipiul Alexandria ; 

- H.C.L. nr. 88/29.03.2019, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a unor 

terenuri din municipiul Alexandria ; 

-  H.C.L. nr. 183/27.06.2018, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a 

unor terenuri din municpiul Alexandria ; 

- H.C.L. nr. 298/25.10.2018, privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat de interes local a 

unor terenuri din municipiul Alexandria ; 

- prevederile Legii nr. 24/27.03.2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificarile si completarile ulterioare;   

- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, ale art. 139, alin. (2), ale art. 196, alin. (1), lit. “a”, ale art. 

354, ale art. 355 si ale art. 357, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

 



Propunerea privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului 
Alexandria, judetul Teleorman, considerăm că este necesara, oportună si legală, drept pentru care se va 
intocmi un proiect de hotărâre in acest sens. 

 
Proiectul de hotărâre impreună cu intreaga documentație va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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