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REFERAT DE  APROBARE  
 

Privind: actualizarea Regulamentului privind închirierea prin licitatie publica a terenurilor 

aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria în vederea parcării 

autovehiculelor 

            
 În spiritul respectării și asigurării principiilor transparenței, liberei concurențe, tratamentului 

egal cât și a cunoașterii detaliate a etapelor de desfășurare a procedurii de închiriere a terenurilor 

aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria în vederea parcării 

autovehiculelor, prin licitație de către toate persoanele interesate și participanții la licitație, a fost 

elaborat și aprobat prin H.C.L. nr. 360/31.10.2019 Regulamentul  privind închirierea prin licitatie 

publica a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria 

în vederea parcării autovehiculelor, precum și de întocmire a documentelor ulterioare adjudecării 

bunurilor respective. 

Urmare a cererilor unor societati comerciale din municipiul Alexandria  pentru închirierea 

terenurilor în vederea parcării de autovehicule, este necesară aprobarea unei perioade de utilizare a 

parcării pentru persoanele juridice, corelat cu orarul comercial, dar și cu perioada de utilizare a 

parcărilor pentru persoane fizice.  

În vederea valorificării judicioase a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al 

municipiului Alexandria, precum şi solicitărilor unor cetăţeni ai municipiului pentru închirierea 

acestora în vederea parcării autoturismelor în zonele foarte aglomerate este necesară actualizarea 

regulamentului mai sus menționat. 

 Deasemenea persoanele fizice și juridice deținători de două sau mai multe autovehicule să 

poată licita pentru mai multe terenuri, în limita celor rămase libere de contract ulterior primei licitații.  
   În conformitate cu prevederile art.59, art.60, art.61 din Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, avându-se în vedere, aspectele 

menţionate mai sus, consider necesar, oportun şi legal iniţierea unui proiect de hotărâre privind 

actualizarea Regulamentului privind închirierea prin licitatie publica a terenurilor aparţinând 

domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria în vederea parcării 

autovehiculelor 

 Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1), din O.U.G. nr.57/03.07.2019 

privind Codul Administrativ, propun elaborarea de către Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi 

Direcţia Juridic Comercial a unui proiect de hotărâre cu privire la actualizarea Regulamentului privind 

închirierea prin licitatie publica a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 

municipiului Alexandria în vederea parcării autovehiculelor. 

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

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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