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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 101/30.03.2016, 
privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea bunurilor aparţinand domeniului 

privat 
 de interes local al  municipiului  Alexandria 

 

       Prin H.C.L. nr. 101/30.03.2016, s-a aprobat Regulamentul privind vânzarea bunurilor aparţinand 
domeniului privat de interes local al  municipiului  Alexandria. 

Avand in vedere  prevederile art. 9 alin. (1) si alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si completarile ulterioare, ca impozitele si taxele locale se platesc in moneda nationala si 
ca din  punct de vedere contabil, potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contabilitatea se tine in limba romana si moneda 
nationala, in urma analizarii Regulamentului privind vânzarea bunurilor aparţinand domeniului privat de 
interes local al  municipiului  Alexandria, aprobat prin H.C.L. nr. 101/30.03.2016, ANEXA 4, CONTRACT 
DE VANZARE – CUMPARARE – model cadru – pct. 5. care prevede ’’ Valoarea de adjudecare a terenului 
este .................. lei, respectiv ....................... EURO ( la un curs de 1 EURO = .................. lei, care 
reprezinta valoarea EURO la data evaluarii).”,  este necesara si oportuna modificarea ANEXA 4, 
CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE – model cadru – pct. 5. la Regulamentul privind vânzarea 
bunurilor aparţinand domeniului privat de interes local al  municipiului  Alexandria, astfel :  ‚, 5. Valoarea 
de adjudecare a terenului este de .................................... lei.”   

De asemenea pentru o corelare intre prevederile PUG si a Regulamentului aferent acestuia, in 
ceea ce priveste realizarea de constructii in municipiul Alexandria si vanzarea de terenuri cu destinatia 
curti constructii se impune solicitarea certificatului de urbanism la fundamentarea raportului comun de 
specialitate, astfel ca este necesara modificarea si completarea art. 7, alin. (2), Capitolul III., Insusirea 
propunerii de vanzare,  din Anexa la H.C.L. nr. 101/30.03.2016  si va avea următorul cuprins: 

‚, (2) Raportul comun de specialitate va avea la baza urmatoarele elemente: 
a. fundamentarea din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu; 
b. extrasul de carte funciara pentru bunul propus; 
c. raportul de evaluare, intocmit de o persoana autorizata; 
d. certificat de urbanism.” 
Urmare celor mentionate mai sus in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), lit . (c ), art. 121, 

alin (1), si ale art. 115, alin. (1), lit (b), din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, consider ca este necesara si oportuna modificarea si completarea 
Anexei la H.C.L. nr. 101/30.03.2016, privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea bunurilor 
aparţinand domeniului privat de interes local al  municipiului  Alexandria 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 Direcția Patrimoniu, Direcția Economica, Direcția Juridic 
Comercial a unui proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr. 



101/30.03.2016  privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor aparţinand domeniului privat 
de interes local al  municipiului  Alexandria. 

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

PRIMAR, 

Victor DRĂGUȘIN 

 
 
 


