
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: modificareașicompletareH.C.L. nr. 91/30.03.2020, privinddeclararea ca 
bunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local a unorterenuri din municipiul Alexandria

Consiliul local al municipiului Alexandria, județulTeleormanîntrunitînședintãordinarã, avândînvedere:
- referatul de aprobarenr. 10408/19.05.2020, al primaruluimunicipiului Alexandria;
- raportulcomun de specialitatenr. 10409/19.05.2020, al DirecțieiPatrimoniu, al DirecțieiEconomiceși 

alDirecțieiJuridicComercial;
- avizelecomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- prevederile art. 58, ale art. 59, ale art. 60, ale art. 61 si ale art. 62, din Legeanr. 24/27.03.2000-privind 

normele de tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor normative, republicată, cu 
modificărileșicompletărileulterioare;

Întemeiulprevederilorart. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, ale art. 136, alin. (1), ale art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. 
“g”și ale  art. 196,  alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57 / 03.07.2019, privindCoduladministrativ, cu 
modificărileșicompletărileulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se modificăși se completeazăpozițianr.1 șipozițianr. 4 din Anexa 1 ( Lista cu 
elementeleterenurilorpropuse a fi declarate ca bunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului 
Alexandria), planul de amplasamentșidelimitareimobil nr.1, din Anexanr. 2, Plan de 
amplasamentșidelimitareimobilnr.4 din Anexanr. 2 la H.C.L. nr. 91/30.03.2020, privinddeclarareaca 
bunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local a unorterenuri din Municipiul Alexandria, anexe care fac parte 
integrantă din prezentahotărâre.

Art.2. Celelalteprevederiale H.C.L. nr. 91/30.03.2020, 
privinddeclarareaunorterenuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local a unorterenuri din municipiul 
Alexandriarămânneschimbate.

Art.3. Prin grijasecretarului generalal municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 
Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalitătii, primarului municipiului Alexandria, Direcției 
Patrimoniu,Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                                                  SECRETAR GENERAL,     

Ioan AUGUSTINAlexandruRăzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 147din27.05.2020



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 
NR.10409/19.05.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
laproiectul de hotărâreprivindmodificareasicompletarea H.C.L. nr. 91/30.03.2020, privinddeclararea ca 

bunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local a unorterenuridin Municipiul Alexandria

Prinreferatul de aprobarenr.10408/19.05.2020, primarulmunicipiului Alexandria, domnul Victor 

Drăgușin,propune un proiect de hotărâre,cu privire la modificareașicompletarea H.C.L. nr.91/30.03.2020, 

privinddeclararea ca bunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local a unorterenuri din municipiul Alexandria. 

1.  NECESITATEA:

Prin H.C.L. nr. 91/30.03.2020, s-a aprobatdeclarareaca bunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local 

a unorterenuri din Municipiul Alexandria printre care siterenul de la poziția 1 str.1 Mai, zona bl.100, însuprafață de 

428.00mp siterenul de la poziția 4, terensituatîn str. Dunării, zona bl.800 însuprafață de 512.00mp. 

Peacestedouăterenuriexistăconstrucțiiși caacesteasăpoate fi 

înscriseîncarteafunciarăestenecesarămodificareașicompletareaAnexei nr.1 (Lista cu 

elementeleterenurilorpropuse a fi declarate ca bunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes)sipozițianr.1 sipoziția 

nr.4 din Anexa nr.2, Plan de amplasamentșidelimitareimobil.

Astfel, se modificăși se completeazăpozițianr. 1 sipozițianr. 4 din Anexanr. 1 (  Lista cu 

elementeleterenurilorpropuse a fi declarate ca bunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes) siPlan 

deamplasamentșidelimitarenr. 1 sinr. 4 din Anexanr. 2 la, H.C.L. 91/30.03.2020 privinddeclararea ca 

bunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local a unorterenuri din Municipiul Alexandria, anexe care fac parte 

integrantă din prezentahotărâre.

ModificareașicompletareaH.C.L. nr. 91/30.03.2020se va face cu repectareaprevederilor art. 58, ale art. 59, 

ale art. 60, ale art. 61 si ale art. 62, din Legea 24/27.03.2000-privind normele de 

tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor normative, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare.

2. OPORTUNITATEA:

Aceastămodificare a H.C.L. nr. 91/30.03.2020, genereazăurmătoarelebeneficii:

-intabulareaconstrucțiilorrespective;

-valorificaremaieficientăaacestora.

3. LEGALITATEA:



Proiectul de hotărâre supus spre aprobare, este susținut din punct de vedere legal, de prevederile 

următoarelor acte normative:

- art. 58, ale art. 59, ale art. 60, ale art. 61 si ale art. 62, din Legeanr. 24/27.03.2000-privind normele de 

tehnicalegislativapentruelaborareaactelor normative, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare;

- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, ale art. 136, alin. (1), ale art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. “g” și ale  art. 

196,  alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57 / 03.07.2019, privindCoduladministrativ, cu 

modificărileșicompletărileulterioare.

Propunereaprivindmodificareașicompletarea H.C.L. nr. 91/30.03.2020, privinddeclararea  

cabunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local a unorterenuri din Municipiul Alexandria, 

considerămcăestenecesară, oportunășilegală, dreptpentru care se vaîntocmi un proiect de hotărâreînacestsens.

Înconformitate cu prevederile art. 136, alin. (3), lit. “a”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 

privindCodulAdministrativ al Românieis-aîntocmitprezentulraportcomun de specialitate, cu privire la 

modificareașicompletarea H.C.L. nr. 91/30.03.2020, privinddeclararea ca bunuriaparținânddomeniuluiprivat de 

interes local  aunorterenuri din Municipiul Alexandria, care împreună cu întreagadocumentaţie, va fi 

supusspredezbatereşiaprobareConsiliului Local al Municipiului Alexandria.

DirecțiaPatrimoniu,                          DirecțiaEconomică,                                                                    
Directorexecutiv,      Directorexecutiv,
Dumitru OPREAHaritina GAFENCU                                               

DirecțiaJuridicComercial,
Directorexecutiv,

Postumia CHESNOIU



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.10408/19.05.2020

REFERAT DE APROBARE,

cuprivire la modificareașicompletareaH.C.L. nr. 91/30.03.2020, privinddeclararea ca 
bunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local a unorterenuri din Municipiul 

Alexandria

Prin H.C.L. nr. 91/30.03.2020, s-a aprobatdeclarareaca bunuriaparținânddomeniuluiprivat 

de interes local a unorterenuri din Municipiul Alexandria,printre care siterenul de la pozițianr.1 

str.1 Mai, zona bl.100, însuprafață de 428.00mp siterenul de la pozițianr. 4, terensituatîn str. 

Dunării, zona bl.800 însuprafață de 512.00mp. Peacestedouăterenuriexistăconstrucțiiși ca 

acesteasăpoate fi înscriseîncarteafunciarăestenecesarămodificareașicompletareaAnexei nr.1 

(Lista cu elementeleterenurilorpropuse a fi declarate ca bunuriaparținânddomeniuluiprivat de 

interes)sipozițianr.1 sipozițianr. 4 din Anexa nr.2, Plan de amplasamentșidelimitareimobil.

ModificareașicompletareaH.C.L. nr. 91/30.03.2020 se va face cu respectareaprevederilor 

art. 58, ale art. 59, ale art. 60, ale art. 61 si ale art. 62, din Legea 24/27.03.2000-privind normele 

de tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor normative, republicată, cu 

modificărileșicompletărileulterioare. 

Ca urmare a celor menționate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privindCoduladministrativ, cu modificărileșicompletărileulterioare, 

propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial, 

a unui proiect de hotărâre, cu privire lamodificareașicompletareaH.C.L. nr. 91/30.03.2020, 

privinddeclarareaca bunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local a 

unorterenurișiconstrucțiidin Municipiul Alexandria.

Proiectul de hotărâreîmpreună cu întreagadocumentație, va fi 

supusspredezbatereșiaprobareConsiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,

Victor DRĂGUȘIN





JUDEȚUL TELEORMAN                                                                               ANEXA nr.1
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                  H.C.L.  nr.     147        din 27.05.2020
CONSILIUL LOCAL 

LISTA
cu elementele terenurilor a fi declarate

ca bunuri ( teren si construcție) aparținând domeniului privat de interes local
al Municipiului Alexandria

Nr.
crt.

ADRESA TEREN MP CATEGORIA 
DE 

FOLOSINȚĂ
1 Teren si construcție situate în 

Municipiul Alexandria
Str.1 Mai, zona bl.100

Suprafață teren- 428,00
Suprafață construită la sol-

366.00

C.C.

4 Teren si construcție situate în 
Municipiul Alexandria

Str.Dunării, zona bl.800

Suprafață teren- 512.00
Suprafață construita la sol-

405.00

C.C.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan AUGUSTIN








