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EXPUNERE DE MOTIVE 

         

privind vânzarea cu drept de preempţiune,  

a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local  

al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, nr. 380A, cu nr. cadastral 22086 

 

 

În exercitarea atribuţiilor conferite prin art. 36, alin. (2), lit. „c” şi alin. (5), lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

Local hotărăşte cu privire la vânzarea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, 

după caz, în condiţiile legii. 

Potrivit art. 123, alin. (3) şi alin. (4), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora : „Prin derogare de la prevederile 

alin. (2), în cazul în care consiliile locale sau judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea 

privată a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună credinţă 

ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul 

de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după 

caz.” şi „Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (3) sunt notificaţi în termen de 15 zile asupra 

hotărârii consiliului local sau judeţean şi îşi pot exprima opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile de 

la primirea notificării.”  

Prin cererea înregistrată la nr. 15730/18.07.2018, domnul Teodorescu Sorin - asociat unic al S.C. 

MOBILSOR S.R.L. Alexandria, solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 462,00 m² (447,00 m² din 

măsurători), situat în strada Dunării, nr. 380A, cu nr. cadastral 22086, concesionat conform contractului 

de concesiune nr. 341/08.01.2013, pe care este edificată o construcţie cu regim de înălţime P+1E şi 

suprafaţă construită desfăşurată de 230,00 m², proprietatea S.C. MOBILSOR S.R.L. 

 Potrivit extrasului de carte funciara nr. 58667/21.08.2018, suprafaţa măsurată a terenului este de 

447,00 m², teren ce aparţine domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria.  

Ca urmare a celor expuse mai sus şi conform prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea 

de către Direcţia Patrimoniu, a unui proiect de hotărâre cu privire la vânzarea cu drept de preempţiune, a 

unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada 

Dunării, nr. 380A, cu nr. cadastral 22086. 

Proiectul de hotărâre împreună cu toata documentaţia, va fi supus spre dezbaterea şi aprobarea 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

PRIMAR, 

Victor DRĂGUŞIN 


