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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unor copertine aparţinând domeniului public 

de interes local al municipiului Alexandria 
 

1. NECESITATEA 
       Avînd în vedere creşterea numărului de autoturisme la nivelul municipiului, autoturisme care sunt parcate 
pe partea carosabilă împiedicând circulaţia, iar pe timpul iernii facând dificilă deszăpezirea arterelor de 
circulaţie, ca urmare a reabilitării cartierelor s-au construit copertine auto în baza unui proiect unitar care să se 
încadreze în aspectul urbanistic al zonei. 
 

2. OPORTUNITATEA 
       Prin aprobarea hotărârii se realizează un aspect civilizat al cartierelor, se protejează spaţiile verzi şi se 
descongestionează căile de acces. 
 

3. ANALIZA TEHNICĂ 
       Din punct de vedere ethnic, proiectul vizează reabilitarea şi modernizarea cartierelor prin asfaltarea  aleilor 
de acces, a platformelor dintre blocuri, delimitarea acestora prin montarea de borduri care să împiedice 
parcarea autoturismelor pe spaţiu verde, construirea de copertine şi închirierea lor prin licitaţie publică. 
 

4. ANALIZA ECONOMICĂ  
       Prin aplicarea acestui proiect se urmăreşte atragerea la bugetul local de fonduri din care se vor putea 
moderniza şi amenaja şi alte cartiere ale municipiului nu numai cu parcări pentru autoturisme, ci şi cu mobilier 
urban, spaţii de joacă pentru copii, spaţii verzi, etc. 
 

5. LEGALITATEA  
       Din punct de vedere legal, hotărârea este fundamentată pe : 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c”, alin. (5), lit. ,,a” si art. 123, alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 14, alin. (1) şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia. 

 Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre având ca obiect închirierea 
prin licitaţie publică a unor copertine aparţinând domeniului public de interes local în vederea parcării de 
autoturisme. 
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