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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privindtrecerea din domeniulprivatîndomeniul public de interes local al municipiului 

Alexandriaa unuiterensituatîn str. ȘoseauaTurnuMăgurele, nr.4, cu nr.cadastral 24958 
 

Conform prevederilor Lege nr.213/17.11.1998, privind bunurile proprietate publica se arată că, trecerea 

bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale in domeniul public al 

acestora, se face după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Județean, respectiv a Consiliului 

General al Municipiului București ori a Consiliului Local. 

Trecerea terenului respectiv din domeniu privat în domeniul public de interes local al municipiului 

Alexandria, se va face cu respectarea art.8, alin (1) din Legea  nr.213/1998, privind bunurile proprietate 

publicăcu modificările și completările ulterioare. 

Necesitatea trecerii acestor terenuri ca aparținând domeniului privat de interes local se regăsește atunci 

când se procedează la intabularea terenurilor, astfel Hotărârea Consiliului  Local devine document juridic 

justificativ pentru obținerea documentațiilor necesare intabulării. 

 Conform art.36, alin. (1), alin. (2), lit. (c), art. 121, alin.(1), si ale art.115, alin (1), lit.(b), din Legea 

nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si pentru valorificarea eficientă a bunurilor 

aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, consider utilă 

promovarea proiectului de Hotărâre privind trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local 

a terenului.  

            Urmare celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile art.45, alin. (6) din legea 

215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare, propun 

elaborarea de către Serviciul Valorificare Patrimoniu, Arhitect Șef, Direcția Buget Finanțe Taxe și Impozite, 

Direcția Administrația Publică Locală, a unui proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privatîn 

domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a uni teren situat in str. Șoseaua Tr. Măgurele 

nr.4, cu nr.cadastral 24958. 

         Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

  

PRIMAR,  
Victor DRĂGUȘIN 

 
 



 
 

 

 


