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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
Privind:revocarea HCL nr.136/9 aprilie 2014 

 
 

1.NECESITATEA 
Prin  Expunerea  de motive nr.14577/12.06.2014, Primarul municipiului Alexandria,  

dl Victor Drăgu in, supune dezbaterii şi aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu 
privire la revocarea HCL nr.136/9 aprilie 2014 prin care  s-a aprobat vânzarea prin 
licita ie publică a unui teren, apar inând domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, situat în zona Pia a PECO, poz.6., având la bază extrasul de carte funciară  
nr.5834/S/13.05.2005 emis de Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliară Teleorman. 

În anexa 2  la HCL , ulterior s-a constatat că din eroare s-au introdus datele 
corespunzătoare construc iei aflate pe teren i nu datele privind terenul . 

Astfel,  s-a constatat că există o diferen ă  între suprafa a   de teren din extrasul de 
carte funciară i  suprafa a  de teren aferentă construc iei cu 6, 34 mp, teren ce nu 
apar ine domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în zona Pia a 
PECO, poz.6. 

 
2. OPORTUNITATEA  
Fa ă de cele expuse i eroarea constatată, se impune ini ierea unui proiect de 

hotărâre privind revocarea HCL nr.136/29 aprilie 2014. 
În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) i (3) din Legea nr. 

215/2001 a administra iei publice locale, republicată, cu modificările i completările 
ulterioare,  domnul primar propune elaborarea de catre Direcţia Administratie Publică 
Locală a unui   proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL nr.136/29 aprilie 2014. 
 

3.LEGALITATEA PROIECTULUI 
- dispoziţiile Legii nr.24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată ; 
- dispozi iile art.36, alin.2, lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
Având în vedere că propunerea prezentată s-a făcut în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, se poate întocmi  un proiect de hotărâre  cu privire  la revocarea HCL nr.136/9 
aprilie 2014, care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi supusă spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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