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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public de 
interes local al  municipiului Alexandria a unitatii locative nr.12 din blocul 100G, 

str. Dunarii, nr.364 si schimbarea destinatiei acesteia din “locuinta din fondul 
locativ de stat” in “locuinta sociala”  

 
         Unitatea locativa nr. 12 situata in blocul 100G, str. Dunarii, nr.364 din 
municipiul Alexandria figureaza in evidentele noastre ca locuinta din fondul 
locativ de stat, iar la aceasta data este disponibila. 
          Conform HCL nr. 95/30.04.2009 privind declararea ca bunuri apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria a unor unitati 
locative in vederea vanzarii, unitatea locativa sus mentionata figureaza in anexa 
acestui act normativ la pozitia nr.118; are o suprafata utila de 28.97 mp, respectiv 
o camera si dependinte. 
          Avand in vedere solicitarile privind locuintele sociale, inregistrate la 
institutia noastra, se impune schimbarea destinatiei unitatii locative de mai sus, 
din “locuinta convenabila” in “locuinta sociala”. Potrivit punctului III, alin.6 din 
Anexa: LISTA cuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului 
si al unitatitor administrativ-teritoriale, care face parte integranta din Legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, ca prima 
etapa a derularii procedurii de schimbare a destinatiei acestei unitati locative, 
este trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al 
municipiului Alexandria. 
          Ca urmare, in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea 
215/2001, a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Directia Patrimoniu a unui 
proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public 
de interes local al municipiului Alexandria a acestei unitati locative si schimbarea 
destinatiei acesteia  . 
          Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie vor fi supuse spre 
dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.  

 

PRIMAR, 
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