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Privind declararea ca bun aparținând 

 domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria 

 

 

            In urma verificărilor in teren si conform art. 362, alin.(1) Bunurile proprietate privată a 

statului sau a unităților administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, vândute, 

concesionate ori închiriate si alin. (2) Bunurile proprietate privată a unităților administrativ-

teritoriale pot fi date în folosință gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice 

fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori 

serviciilor publice, si art. 363, alin (1), din OUG/03.07.2019, privind  Codul Administrativ, au 

fost identificate terenurile din anexa nr.1 (lista cu elementele terenurilor propuse a fi 

declarate ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 

anexă care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

         Necesitatea declarării acestor terenuri ca aparținând domeniului privat de interes local 

se regăsește atunci când se procedează la intabularea bunurilor, astfel Hotărârea 

Consiliului  Local devine document juridic justificativ pentru întocmirea documentațiilor 

necesare intabulării. 

         Conform art.139, alin. (1) si (3), lit.,,g” si ale art.196. alin.(1) din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, privind Codul administrativ si pentru valorificarea eficientă a bunurilor 



aparținând domeniului privat de interes local in scopul diversificării serviciilor către 
populație, consider utilă promovarea prezentului proiect de hotărâre privind declararea ca 
bunuri aparținând domeniului privat de interes local a acestor terenuri din Municipiul 
Alexandria. 
          Urmare celor menționate mai sus si conform prevederilor art.136, alin.(1) din 

O.U.G.nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, propun elaborarea de către Direcția 

Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Juridic Comercial, a unui proiect de hotărâre cu 

privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri 

în municipiul Alexandria. 

            Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere 

si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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