
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Ă R E

Priveşte: închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria.

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în sedinţă ordinară, 
având în vedere :

- referatul de aprobare nr.4691/18.02.2021, al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.4692/18.02.2021, al Direcţiei Patrimoniu, al Direcţiei

Economice şi al Direcţiei Juridic Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;
- adresa înregistrată la Primăria Municipiului Alexandria la nr. 1929/25 ianuarie 2021a OMV 

Petrom Marketing S.R.L.
- extrasul de carte funciară nr. 25610 Alexandria, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Teleorman, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria, prin cererea 
nr. 58672/14.09.2020;

- extrasul de carte funciară nr. 26205 Alexandria, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Teleorman, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria, prin cererea 
nr. 58673/14.09.2020;

- prevederile H.C.L. nr. 282/28.08.2019, privind aprobarea zonelor de interes comercial ale 
municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţe şi a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes 
local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial;

- prevederile ORDONANŢEI GUVERNULUI Nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată;

- prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 108, lit. “c”, ale art.129, alin. (2), lit. “c” şi alin. (6), lit. “a”, din O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Secțiunii a 4-a-Închirierea bunurilor proprietate publică, art. 332-348 și ale art. 
362, alin. (1) și alin. (3), din O.U.G. nr. 57/03.07.2019,  privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), ale art. 139, alin. (3), lit. “g”, ale  art. 196,  alin. (1), 
lit. “a” din O.U.G nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ al României, cu modificările și 
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria.

Art.2. Amplasamentul, profilul de activitate, suprafaţa, termenul închirierii şi pretul de 
pornire al licitaţiei sunt prevăzute în anexa nr. 1 (lista cu elementele caracteristice ale terenurilor
propuse pentru închiriere), anexa nr. 2 (plan de situaţie), anexa nr. 3 (plan de încadrare în teritoriu),



anexa nr. 4 (caiet de sarcini) şi anexa nr. 5 (contract cadru de închiriere), anexe ce fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitaţiei 
publice, semnarea contractului de închiriere şi a actelor adiţionale la contractul de închiriere.

Art.4. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotârăre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economice şi Direcţiei Juridic Comercial, 
pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER,                                                                 SECRETAR GENERAL,

Silvia COBÂRLIE Alexandru Răzvan CECIU

A L E X A N D R I A 
Nr. 38 din 24 februarie 2021



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr.4691/18.02.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri 
aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria.

În vederea realizării atribuțiilor de administrare a domeniului public şi privat al 
comunei, oraşului sau municipiului, conferite prin art. 129, alin. (2), lit. „c”, din O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
consiliul local “hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în 
folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după 
caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii”, conform prevederilor 
art. 129, alin. (6), lit. “a”, din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.

Prin cererea nr. 1929/25 ianuarie 2021 cu documentaţia aferentă anexată, OMV Petrom 
Marketing S.R.L. , în calitate de proprietar al staţiei de distrubuţie a carburanţilor situată în 
strada Gheorghe Doja, nr.1 municipiul Alexandria,  solicită închirierea terenurilor situate pe 
str. Mircea cel Bătrân, tronson 4, municipiul Alexandria, terenul nr.1   în suprafaţă de  80,00 mp si 
str. Gheorghe Doja, tronson 3, municipiul Alexandria, terenul nr.2 in suprafaţă de 15,00 mp,
necesare pentru operarea si eploatarea staţiei.

Terenurile solicitate aparţin domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria şi poat fi închiriate în conformitate cu prevederile art. 108, lit. c) din O.U.G 
nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările 
ulterioare, 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, cu modificările și completările 
ulterioare.

Ca urmare a celor menționate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și 
completările ulterioare, 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 unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria.

Proiectul de hotârăre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUŞIN

Red. B.D.



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECŢIA PATRIMONIU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 4692/18.02.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria.

1. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA

Prin cererea nr. 1929/25 ianuarie 2021 cu documentaţia aferentă anexată, OMV Petrom 
Marketing S.R.L. ,   în calitate de proprietar al staţiei de distrubuţie a carburanţilor situată în 
strada Gheorghe Doja, nr.1 municipiul Alexandria,  solicită închirierea  terenurilor situate pe str. 
Mircea cel Bătrân, tronson 4, municipiul Alexandria, terenul nr.1   în suprafaţă de  80,00 mp si str. 
Gheorghe Doja, tronson 3, municipiul Alexandria, terenul nr.2 in suprafaţă de 15,00 mp, necesare 
pentru operarea si eploatarea staţiei.

Prin referatul de aprobare nr.4691/18.02.2021 şi în conformitate cu art. 136, alin. (1) şi alin. (3) din 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările 
ulterioare, Primarul municipiului Alexandria propune întocmirea unui proiect de hotărâre cu privire la
închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria.

Terenurile solicitate aparţin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria şi 
poat fi închiriate în conformitate cu prevederile art. 108, lit. c) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 
Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare, 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 art. 333, alin. (5) din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.

2. ANALIZA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ ŞI TEHNICĂ

Din punct de vedere financiar închirierea va genera venituri suplimentare la bugetul local prin 
încasarea chiriei aferente bunului imobil –teren (inclusiv taxele şi impozitele către bugetul de stat şi 
bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare).

Închirierea terenului, bun public al municipiului Alexandria, constituie prin chiria stabilită prin 
contract, o sursă permanentă, sigură şi garantată de venituri la bugetul local, sursă importantă în 
previzionarea pe termen lung în planificarea veniturilor.

În concluzie, cresc veniturile prin chiria încasată şi respectiv, prin transferul unor cheltuieli de 
la nivelul nivelul administratorului la nivelul chiriaşului.

Tariful pentru închirierea terenului este aprobat prin H.C.L. nr. 282/28.08.2019, privind 
aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru 
închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor, aparţinând domeniului 
public şi privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial.

Terenurile care fac obiectul acestei solicitări aparţin domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, fiind cuprinse în anexele ce fac parte integrantă din proiectul de hotărâre şi se 
încadrează în reglementările Planului Urbanistic General al municipiului Alexandria cu Regulamentul 
aferent.



Conform Planului Urbanistic General si Regulamentului aferent, terenul este amplasat în 
intravilanul municipiului Alexandria, Unitatea Teritorială de Referinţă nr. 2.

3.LEGALITATEA PROIECTULUI

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susţinut din punct de vedere legal de următoarele 
prevederi de acte normative:

¸ prevederile H.C.L. nr. 282/28.08.2019 privind aprobarea zonelor de interes comercial ale 
municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor  pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţe şi a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes local 
din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial;

¸ prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

¸ prevederile art. 108, lit. “c”, ale art.129, alin. (2), lit. “c” şi alin. (6), lit. “a”, din O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

¸ prevederile Secțiunii a 4-a-Închirierea bunurilor proprietate publică, art. 332-348 şi ale art. 362, 
alin. (1) și alin. (3), din O.U.G. nr. 57/03.07.2019,  privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare.

4. EŞALONAREA ÎN TIMP

Durata închirierii este de 5 ani.
Având în vedere cele de mai sus şi ţinând cont de prevederile art. 136, alin. (3) din O.U.G. nr. 
57/ 03.07.2019, privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare, s-a 
întocmit prezentul raport de specialitate cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri
aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat pe str. Mircea cel 
Bătrân, tronson 4, municipiul Alexandria, terenul nr.1   în suprafaţă de  80,00 mp si str. Gheorghe Doja, 
tronson 3, municipiul Alexandria, terenul nr.2 in suprafaţă de 15,00 mp, necesare pentru operarea si 
eploatarea staţiei.

Considerăm că proiectul de hotârăre este necesar, oportun şi legal şi propunem ca acesta,
împreună cu întreaga documentaţie, să fie supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al 
municipiului Alexandria. 

DIRECŢIA  PATRIMONIU                                      DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                                                           
Director executiv, Director executiv,          
Dumitru OPREA                                                 Haritina GAFENCU                                                                           

DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL
Director executiv,

Postumia CHESNOIU

Red.B.D.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

Silvia COBÂRLIE

Teren situat în mun. Alexandria, str. Mircea cel Bătrân, 
tronson 4, terenul nr.1   în suprafaţă de  80,00 mp, 
jud. Teleorman

Anexa nr. 2 la

H.C.L.

Nr. 38 din 24 februarie 2021

PLAN DE SITUAŢIE - 01

Suprafață teren=80,00 m.p.

ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

Silvia COBÂRLIE

Teren situat în mun. Alexandria, str. Gheorghe Doja, 
tronson 3, municipiul Alexandria, terenul nr.2 in suprafaţă 
de 15,00 mp , jud. Teleorman

Anexa nr. 2 la

H.C.L.

Nr._38din 24 februarie 2021

PLAN DE SITUAŢIE - 02

Suprafață teren=15,00 m.p.

ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL


