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JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Nr. 13169 / 18.06.2018 

 

 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unui teren, 

aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situat în Piaţa Peco, poziţia 1 

 
 
 

            Domnul Pîrlan Costel - administrator al S.C. PCM SERV S.R.L. Alexandria, 
solicită închirierea unui teren situat în Piaţa Peco, poziţia 1, în suprafaţă de 36,00 m² 
având profil de activitate - comerţ şi prestări servicii. 
  Prin H.C.L. nr. 52/30.05.2000 privind aprobarea concesionării prin licitaţie 
publică a unor terenuri care fac parte din domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria, la art. 1 a fost declarat ca bun aparţinând domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria terenul intravilan situat în zona Piaţa Peco, 
poziţia 1, conform anexă nr. 1, nr. crt. 1 din hotărârea sus menţionată pentru o 
suprafaţă de 24,00 m². 
  Prin H.C.L. nr. 27/28.02.2001 privind aprobarea concesionării prin licitaţie 
publică a unor terenuri care fac parte din domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria din zona Piaţa Peco, la art. 1 a fost declarat ca bun aparţinând 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria terenul intravilan situat 
în zona Piaţa Peco, poziţia 1, conform anexei nr. 1, nr. crt. 1 din hotărârea sus 
menţionată pentru o suprafaţă de 6,00 m². 
            Ulterior, prin H.C.L. nr. 63/26.02.2015 privind declararea ca bunuri aparţinând 
domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, a fost 
declarat ca bun aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria terenul intravilan situat în zona Piaţa Peco, poziţia 1, conform anexei nr. 1, 
nr. crt. 2 din hotărârea sus menţionată pentru o suprafaţă de 6,00 m².  
            Terenul intravilan solicitat de domnul Pîrlan Costel - administrator la S.C. 
PCM SERV S.R.L. Alexandria, are o suprafaţă totală de 36,00 m² şi aparţine 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria. Acesta poate fi închiriat 
în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora : ,,Consiliile locale hotărăsc ca bunurile aparţinând domeniului public 
sau privat de interes local al municipiului să fie concesionate ori să fie închiriate, prin 
licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.” 
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            În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 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 
terenului aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situat în Piaţa Peco, poziţia 1.             

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

Primar, 
Victor DRĂGUŞIN 

 
 


