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1. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA PROIECTULUI 

 

 

 Proiectul de hotărâre propus de Primarul municipiului Alexandria, prin expunerea de motive nr. 

29015/13.12.2018, are drept prelungirea termenului contractual, care expiră în cursul anului 2019, pentru 

terenurile închiriate pe care sunt construite garaje şi copertine. 

Avînd în vedere că, în procedura de prelungire a contractelor încheiate pentru terenurile închiriate pe 

care sunt construite garaje şi copertine, au apărut unele situaţii în care acestea nu pot fi prelungite, deşi chiriaşii 

sunt de bună credinţă sau nu au depus cerere de prelungire în termenul prevăzut de H.C.L. nr. 348/24.11.2017, 

deşi aceştia susţin că achită toate obligaţiile restante, inclusiv penalităţile înregistrate ca restanţe până inclusiv 

la data semnării actului adiţional, pentru contractele de închiriere şi actele adiţionale care expiră în cursul 

anului 2019, consider necesară prelungirea termenului contractual pentu terenurile închiriate pe care sunt 

construite garaje şi copertine, în vederea reglementării situaţiilor apărute. 

 Ţinând cont de cele menţionate mai sus, propunem prelungirea termenului contractual, care expiră în 

cursul anului 2019, pentru terenurile închiriate pe care sunt construite garaje şi copertine, prin act adiţional, 

până la data de 31.12.2023. 

 Menţionăm că, prelungirea termenului contractual este benefică atât pentru posesorii acestor contracte 

de închiriere, care expiră în cursul anului 2019, cât şi pentru comunitate şi bugetul local. 

 

 

 

2. LEGALITATEA  PROIECTULUI 

 

 

Susţinerea proiectului propus, din punct de vedere legal,este fundamentată pe prevederile următoarelor 

acte normative şi administrative, astfel : 

- prevederile H.C.L. nr. 348/24.11.2017 cu privire modificarea şi completarea H.C.L. nr. 175/24.11.2016  

cu privire la prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru terenurile închiriate, destinate 

construirii de garaje şi copertine; 

- prevederile art. 58, art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c” şi alin. (5), lit. ,,a” şi ,,b”, art. 45, alin. (1) şi (3), art. 115, alin. (1), 

lit. ,,b” şi art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 



 

 

 

 

 

 

3. EŞALONAREA ÎN TIMP 

 

 

Durata perioadei pentru care se prelungesc contractele de închiriere este până la data de 31.12.2023. 

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/23 aprilie 2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul 

raport de specialitate cu privire la prelungirea termenului contractual, care expiră în cursul anului 2019, pentru 

terenurile închiriate pe care sunt construite garaje şi copertine, până la data de 31.12.2023. 

 

Proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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