
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește :declarareaca bunaparținând domeniului privat de interes local din municipiul      
Alexandria a unei cote părți de teren aferentă unei unități locative aparținând domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria.

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţulTeleormanaîntrunitînședintaordinară, 
avândînvedere:

- referatul de aprobare nr.___/_____2020, al Primaruluimunicipiului Alexandria;
- raportulcomun de specialitate nr.____/_____2020, al direcţieiPatrimoniu, 

DirecțiaBugetFinanțeTaxeșiImpozite, DirecțiaAdministrațiePublicăLocală;
- raportulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c”, art. 354 alin. (1), art. 355 din Legea nr. 

287/2009, republicată, cu modificarileulterioare, privindCoduladministrativ;
- prevederile art. 136, alin. (1), privindCoduladministrativ;
- prevederile art. 557 si art. 888 din Codul civil;

Întemeiulprevederilor art.139, alin. (1) si (3), lit. „g” si ale art. 196 alin.1 din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, privindCoduladministrativ. 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.Se declararăca bunaparţinânddomeniulprivat de interes local, cotapărte de 
terenaferentăuneiunități locative ceestemenţionatăînanexa nr.1 (lista cu cotapărtede 
terenaferentăuneiunități locative propusă a fi declaratăca bunaparținânddomeniuluiprivat de interes 
local al municipiului Alexandria), anexă care face parte integrantă din prezentahotărâre.

Art.2.Bunulmenţionatînanexa 1 (lista cu cotapărte de terenaferentăuneiunități locativepropusă a fi 
declaratăca bunaparţinânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria), va fi 
evaluatăpringrijaDirecţieiPatrimoniușiva fi 
transmisăpentruînregistrareîncontabilitatepringrijaDirecţieiBugetFinanțeTaxeșiImpozite.

Art.3.PringrijaSecretariatului General al municipiului Alexandria ServiciulCancelarie, 
prezentahotărâreva fi transmisăInstituțieiPrefectuluijudețuluiTeleormanpentruverificarealegalității, 



Primaruluimunicipiului Alexandria,compartimentelor de specialitate din cadrulPrimărieimunicipiului 
Alexandria,pentrucunoaștereșipunereînaplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                               SECRETAR GENERAL,

Ioan AUGUSTINAlexandruRăzvan CECIU 

ALEXANDRIA
Nr. 154 din 27 mai 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr______/_________2020

REFERAT DE APROBARE

privind declararea ca bun aparținând domeniului
privat de interes local din municipiul Alexandria a unei cote părți de teren aferentă unei 
unități locative aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

In urma verificărilor in teren si conform art. 362, alin.(1) Bunurileproprietateprivată a
statuluisau a unitățiloradministrativ-teritoriale pot fi date înadministrare, vândute,
concesionateoriînchiriatesialin. (2) Bunurileproprietateprivată a unitățiloradministrativ-teritoriale
pot fi date înfolosințăgratuită, petermenlimitat, dupăcaz, persoanelorjuridicefărăscoplucrativ, care
desfășoarăactivitate de binefaceresau de utilitatepublică, oriserviciilorpublice, si art. 363, alin (1),
din OUG/03.07.2019, privindCodulAdministrativ, a fostidentificatăcotaindiviză din anexa nr.1 (cu 
cota parte de teren aferentă unei unități locative propusă a fi declarată ca bun aparținând 
domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria), anexă care face parte integrantă din
prezentahotărâre.
Necesitatea declarării acestei cote ca aparținând domeniului privat de interes local se regăsește 
atunci când se procedează la intabularea bunurilor, astfel Hotărârea Consiliului  Local devine 
document juridic justificativ pentru întocmirea documentațiilor necesare intabulării.

Conform art.139, alin. (1) si (3), lit.,,g” si ale art.196. alin.(1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 
privindCoduladministrativsi pentru valorificarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului 
privat de interes local in scopul diversificării serviciilor către populație, consider utilă 
promovarea prezentului proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținând domeniului 
privat de interes local a acestei cote indivize de  teren din Municipiul Alexandria.

Urmare celor menționate mai sus si conform prevederilor art.136, alin.(1) din O.U.G.nr. 
57/03.07.2019, privind Codul administrativ, propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu, 
DirecțiaEconomică, DirecțiaJuridicComercial, a unui proiect de hotărâre cu privire la declararea 
ca bun aparținând domeniului privat de interes local a unei cote indivize de teren în municipiul 
Alexandria.

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

PRIMAR, 
Victor DRĂGUȘIN



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Direcția Patrimoniu
Direcția Economică
Direcția Juridic Comercial
Nr. _____/________2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

declararea ca bunuri aparținând domeniuluiprivat de interes local din municipiul Alexandria
a unei cote părți de teren aferentă unei unități locative aparținând domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria

Prin referatul de aprobare nr. ____/_____2020, primarul municipiul Alexandria, domnul Victor Drăgușin, propune 
un proiect de hotărâre  cu privire la declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local din municipiul 
Alexandria a unei cote părți de teren aferentă unei unități locative aparținând domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria.

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATE

In programul de activitate al Direcției Patrimoniu, este inclusă si identificarea de imobile (terenuri)  libere 
de orice sarcini sau ocupate parțial de sarcini, imobile care se propun a fi declarate in domeniul privat de 
interes local al municipiului Alexandria.

Prin H.C.L.nr.95/30.04.2009, s-a aprobat declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unor unități locative fără a fi precizată suprafața cotă parte de teren aferentă fiecărei 
unități locative.

Ca urmare a solicitări unor chiriași ai locuințelor din fondul locativ de stat de a cumpăra apartamentele în 
care locuiesc este necesară stabilirea cotei părți de teren aferent fiecărei unități locative.

În condițiile reglementărilor actuale, locuințele pot fi înstrăinate si dobândite prin acte juridice încheiate în formă 
autentică. Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra unei unități de locuit se face numai 
pe baza actelor de proprietate si a extrasului de carte funciară.  

2. LEGALITATEA

Proiectul de hotărârepropusspredezbatereașiaprobareaConsiliului Local al municipiului Alexandria, 
estejustificatșisusținut din punct de vedere legal de următoareleacte normative:

- prevederile art. 136 alin.1, Cod administrativ,

- prevederile art. 354 alin.(1) si art.  355 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificărileulterioare,

https://lege5.ro/Gratuit/gi2tsmbrge/legea-nr-287-2009-privind-codul-civil?d=2019-07-22


- prevederileart. 557 și art. 888 din Cod civil,

- prevederile art. 13 din Legea 50/1991 privindautorizareaexecutăriilucrărilor de
construcții, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare, care 
menționeazăcăterenurileaparținânddomeniuluiprivat al unitățiloradministrativ – teritoriale, destinateconstruirii, pot 
fi vândute, concesionatesauînchiriateprinlicitațiepublică, potrivitlegii, 
încondițiilerespectăriiprevederilordocumentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobatepotrivitlegii, 
învederearealizării de către titular a construcției.

- prevederile art. 23, din Legea 7/1996, a cadastruluiși a publicitățiiimobiliareactualizată,
referitoare la înscrierileprivinddreptul de proprietateșialtedrepturirealeestenecesarsăcuprindă; 
numeleproprietarului, actulșifaptuljuridic care constituietitlul de proprietate, precum și menționarea înscrisului pe 
care se întemeiază acest drept;

- prevederile art. 24, alin (3), din Legea 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
actualizată, dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe 

baza înscrisului autentic notaril sau a certificatului de moștenitor, încheierile de la un notar public în funcție în 
România, a hotărârii judecătorești rămase definitive și irevocabilă sau pe bza unui act emis de autoritățile 
administrative.

Propunereaprivinddeclararea, bun aparținânddomeniuluiprivat de interes local din municipiul Alexandria a unei 
cote părți de terenaferentăuneiunități locative aparținânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria 
considerăm, caestenecesară, oportunășilegală, dreptpentru care s-a întocmitprezentulproiect de hotărâre.
Proiectul de hotărâreîmpreună cu întreagadocumentațieva fi supusspredezbatereașiaprobareaConsiliului Local al 
municipiului Alexandria.

DirecțiaPatrimoniuDirecțiaEconomică
Director Executiv                                          Director Executiv

Dumitru OPREA                                         Haritina GAFENCU

DirecțiaJuridicComercial
Director Executiv

Postumia CHESNOIU



JUDEȚUL TELEORMAN                                                                   ANEXA nr.1
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                        H.C.L. nr. 154 din  27 mai  2020
CONSILIUL LOCAL

LISTA

cu cota parte de teren aferentă unei unități locative propusă a fi declarată
ca bun aparținând domeniul privat de interes local

al municipiului Alexandria

Nr.
Crt. ADRESA

Suprafață cotă 
indiviză

mp

CATEGORIA DE 
FOLOSINȚĂ

1 Str. Cuza Vodă, nr.94, bl.252, sc.A, 
parter, ap.4

13.00 C.C.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ioan AUGUSTIN


