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JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr. 26.315 / 15.11.2018 

  
EXPUNERE DE MOTIVE, 

 
la proiectul  de  hotarare  privind modificarea si completarea anexei la H.C.L.nr. 69/10.08.1999, 

de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc  domeniul public al municipiului Alexandria, 
judetul Teleorman 

                          
In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998, privind bunurile 

proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public 

al unitatilor administrativ-teritoriale, se intocmeste de comisii special constituite, conduse de  primari. 

Inventarele astfel intocmite se insusesc de consiliul  local, se centralizeaza de Consiliul Judetean si se 

trimit Guvernului, pentru ca prin hotarare sa se ateste apartenenta bunurilor la domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria. 

Conform prevederilor unor acte normative au intrat in componenta domeniului public al municipiului 

Alexandria, urmatoarele bunuri: 

- prin H.C.L. nr. 192 / 27.06.2018 a fost declarat ca bun apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, un teren extravilan situat in zona Soseaua Turnu Magurele-SC Koyo; 

- prin H.C.L. nr. 178 / 27.06.2018, a fost declarat ca bun apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, un teren intravilan situat in zona Eurocar Service; 

- prin H.C.L. nr. 56 / 28.02.2018 a fost trecut din domeniul privat in domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria, un teren intravilan situat in municipiul Alexandria, strada Soseaua Turnu 

Magurele, nr. 4; 

- prin H.C.L. nr. 80 / 28.03.2018 a fost declarat ca bun apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, un teren intravilan din zona blocurilor 100, in vederea realizarii obiectivului de 

investitii “Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din 

Municipiul Alexandria”; 

- prin H.C.L. nr. 179 / 27.06.2018 a fost trecut din domeniul privat in domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria, un teren intravilan avand numarul cadastral 25535, situat in zona Service 

Auto-ICIL. 

Avand in vedere prevederile actelor normative precizate mai sus, se impune completarea inventarului 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria cu aceste bunuri.  

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

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre 

Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei  la H.C.L. nr 69 / 

10.08.1999, privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria, 

judetul Teleorman. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 
Victor DRAGUSIN 
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