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REFERAT DE APROBARE 

 

privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând  

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria,  

situat în Piaţa Centrală, str. Constantin Brâncoveanu 

 

Prin cererea nr. 10966/17.05.2019, domnul Haită Nicolae - administrator la S.C. 

NI&MG COM S.R.L., solicită închirierea unui teren situat în Piaţa Centrală, str. 

Constantin Brâncoveanu, în suprafaţă de 5,00 m², în vederea extinderii construcţiei 

pentru spaţiul comercial modul AL, poz. 2, ca urmare a preluării prin acordul 

Consiliului Local al municipiului Alexandria  nr. 3782/04.02.2019, cu act adiţional nr. 

4215/12.03.2019 a contractului nr. 7529/26.05.1998, având profil de activitate - 

comerţ. 

Terenul solicitat aparţine domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria şi poate fi închiriat în conformitate cu prevederile art. 108, lit. b) şi lit. c) 

din O.U.G nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României, potrivit cărora : 

Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărâsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a 

prezentului cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, 

după caz, să fie concesionate ori să fie închiriate, prin licitaţie publică, organizată în 

conformitate cu prevederile art. 333, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul Administrativ al României. 

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

03.07.2019 privind Codul Administrativ al României, propun elaborarea de către 

Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial, a unui proiect 

de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a terenului aparţinând 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa Centrală, 

str. Constantin Brâncoveanu, cu menţiunea că, odată cu începerea lucrărilor de 

reabilitare şi modernizare pe strada Libertăţii - pietonal, chiriaşul va avea obligaţia să 

elibereze terenul şi să-l aducă la starea iniţială, iar contractul de închiriere încheiat va fi 

reziliat de către proprietarul terenului. 

 Proiectul de hotârăre împreună cu întreaga documentatie va fi supus spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUŞIN 
 


