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ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 H O T A R A R E 

 
 Priveste : Modificarea anexei la HCL nr. 92/31.10.2008 privind aprobarea Statutului 
municipiului Alexandria. 
 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in vedere : 
 - expunerea de motive nr. 10901 din 21.04. 2015 a Primarului municipiului Alexandria; 
 - raportul comun de specialitate nr. 10902 din 21.04. 2015 al Directiilor Administratie Publica 
Locala si Patrimoniu; 
 - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 
Alexandria; 
 - adresa nr. 17249/14.07.2014 a Directiei Buget, Finante. Taxe si Impozite; 
 - adresa nr. 10783/20.04.2015  a Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
 - prevederile art. 15, alin. (1) din O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitatii 
administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - prevederile art. 36 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - prevederile art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215 din 23 
aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

H O T A R A S T E : 

 
 Art. I..-Se modifica art. 1, lit. “j”, punctul “ Concesionarea sau inchirierea bunurilor aflate in 
patrimoniul municipiului” din anexa la HCL nr. 92/31.10.2008 privind aprobarea Statutului 
municipiului Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

• ”   Concesionarea sau închirierea bunurilor aflate în patrimoniul municipiului. 
 

     Închirierea bunurilor proprietate publică sau privata a municipiului Alexandria se face prin 
licitatie publica deschisa fara precalificare, cu strigare. 

 Închirierea bunurilor proprietate publică sau privata a municipiului Alexandria, amplasamentul, 
destinatia, suprafata, pretul chiriei si durata se aprobă prin hotărâre a consiliului local. 

     Ulterior aprobarii se organizeaza licitatia publica si se incheie contractul de inchiriere care va 
cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia. 
 Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română 
sau straină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare. 

     Concesionarea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii. 
     Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică a 

Municipiului Alexandria se fac venit la bugetul  local. 
     Unităţile administrativ-teritoriale, de natura celor pe care o reprezintă Primaria Municipiului 

Alexandria, pot da imobile din patrimoniul lor, în folosinţa gratuită, pe termen limitat, persoanelor 
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juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori 
serviciilor publice. 

 Concesionarea terenurilor pentru constructii. 
 Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, 
destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitatie publica, potrivit legii, in 
conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate 
potrivit legii, in vederea realizarii de catre titular a constructiei. 
 Terenurile apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se 
pot concesiona numai in vederea realizarii de constructii sau de obiective de uz si/sau de interes public, 
cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate potrivit legii. 
    Concesionarea se face pe baza de oferte prezentate de catre solicitanti, cu respectarea 
prevederilor legale, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului. 
         Pana la reglementarea prin lege a situatiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile 
libere de constructii, aflate in administrarea consiliilor locale si care pot fi revendicate de fostii 
proprietari. 
     Terenurile destinate realizarii de constructii si care fac obiectul licitatiei, se aduc la cunostinta 
publica de catre primarii unitatilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicatie afisata 
la sediul acestora si tiparita in cel putin doua ziare de larga circulatie, cu minimum 20 de zile inainte de 
data licitatiei. 
     Publicatiile privind licitatia vor cuprinde data si locul desfasurarii acesteia, suprafata si 
destinatia terenului, stabilite prin documentatiile de urbanism, precum si taxa anuala minimala de 
redeventa. 
     Oferta solicitantilor va fi insotita de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dupa caz, 
cuprinzand in mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii si a 
capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse in 
certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decat oferte care corespund prevederilor documentatiilor 
de urbanism, aprobate potrivit legii. 
     Licitatia se efectueaza, in conditiile legii, de comisiile instituite in acest scop, prin hotarare a 
consiliilor locale. 
     Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, prin hotararea consiliului local, astfel incat 
sa asigure recuperarea in 25 de ani a pretului de vanzare al terenului, in conditii de piata, la care se 
adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente. 
     Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitatiei sau a hotararii consiliului local, se va 
incheia actul de concesiune, care se va inregistra de catre concesionar in evidentele de publicitate 
imobiliara, in termen de 10 zile de la data adjudecarii sau emiterii hotararii. 
     Anterior concesionării terenurile vor fi înscrise în cartea funciară. 
 Persoanele fizice si juridice, care beneficiaza de teren, in termeni legali, sunt obligate sa solicite 
emiterea autorizatiei de construire si sa inceapa constructia in termen de cel mult un an de la data 
obtinerii actului de concesionare a terenului, in caz de incalcare a obligatiei, concesionarea isi pierde 
valabilitatea. 
 Criterii privind concesionarea bunurilor din patrimoniul municipiului : 
 Obiectul concesiunii -  imobil (teren si/sau constructie)  

- imobil situat in municipiului Alexandria conform PUG avizat MLPTL, precizat in planul de 
situatie efectuat de persoana autorizata, 

- imobilul apartine domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria. 
- investitia ce se va realiza va corespunde cu prevederile  PUG Alexandria 

 Caracteristicile investitiei: 
- concesionarul are obligatia: 
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 -  sa solicite emiterea autorizatiei de construire cu respectarea prevederilor legale (art. 36, Legea 
nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), 
 - sa inceapa constructia in termen de cel mult un an de la data obtinerii actului de concesionare 
a terenului, 
 - sa respecte toate conditiile impuse prin certificatul de urbanism, avize si prin caietul de 
sarcini, 
 - sa asigure protectia mediului inconjurator precum si a dreptului de proprietate asupra 
proprietatilor invecinate, in acord cu functiunile urbanistice adecvate, sa asigure realizarea controlata a 
constructiilor, protejarea si punerea in valoare a mediului natural. 
 Durata concesiunii – imobil (teren si/sau constructie) 

- se concesioneaza pe o durata de pana la 49 de ani cu posibilitatea prelungirii pentru o 
perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, prin simplul acord de voinţă al 
partilor. 

 Pret - imobil - (teren si/sau constructie) 
- se va stabili avandu–se în vedere pretul de vanzare, tarifele de inchiriere terenuri, zona de 

amplasare, echiparea tehnico–edilitara, caracteristici generale, facilitati de transport etc. 
stipulate in raportul de evaluare si documentatia prezentata, 

- modul de achitare  a pretului  concesiunii  si penalitãtile  pentru  nerespectarea obligatiilor 
de plata se vor stabili prin contractul de concesiune, 

- plata redeventelor va incepe dupa semnarea contractului de concesiune 
 Încetarea concesiunii - (teren si/sau constructie) 

- prin rãscumpãrare 
- prin retragere 
- prin renuntare 
- concesionarul are obligatia de a notifica cu 2 ani inainte de termenul de incetarea a 

concesiunii, intentia de prelungire a concesiunii.” 
 Art. II.- Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
- Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Serviciului 
Valorificare Patrimoniu pentru cunoastere si punere in aplicare. 
 
 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZA: 
                           Consilier,                                                             SECRETAR, 
                                                                   
                         Neacşu Ionuţ                                                       Jr. Iulian Purcaru                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandria 
Nr. ______ din 29 aprilie 2015 
  
                               


