
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește:trecerea din domeniulprivatde interes local al municipiului Alexandria 
îndomeniulpublicde intereslocal almunicipiuluiAlexandria a unorterenuri situate înstrada H.C.C. 
nr. 162, lot 2

Consiliul Local al municipiului Alexandria, județulTeleorman, întrunitînședințăordinară, avândînvedere:
- referatulde aprobarenr.12802/18.06.2020, al primaruluimunicipiului Alexandria;
- raportulcomunde specialitatenr. 12803/18.06.2020, al DirecțieiPatrimoniu, DirecțieiEconomice, 

DirecțieiJuridicComercial;
- avizulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consilului Local al municipiului 

Alexandria;
- prevederile art. 360, alin. (1), din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privindCoduladministrativ;
- prevederile art. 864 din Codul civil;
- prevederileart.129, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c”, din O.U.G.nr.57/03.07.2019, privind Codul 

administrativ:
Întemeiulprevederilor 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.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobătrecerea din domeniulprivatde interes local al municipiului Alexandriaîndomeniul public 
de interes localal municipiului Alexandria a unorterenuri situate înstrada H.C.C. nr. 162, lot 2,municipiului 
Alexandria, județulTelorman, conform anexeinr.1- lista cu elementele de identificare a terenurilorpropuse a 
fi trecute din domeniulprivat de interes local al municipiului Alexandria îndomeniul public de interes local al 
municipiului Alexandria, anexa nr.2- plan de amplasamentșidelimitareimobil, șianexeinr.3, plan de 
încadrareînteritoriu, anexe care fac parte integrantă din prezentahorărâre. 

Art.2.PringrijaSecretaruluiGeneral al municipiului Alexandria, prezentahotărâreva fi 
transmisăInștituțieiPrefectuluijudețuluiTeleormanpentruverificarealegalității, primaruluimunicipiului 
Alexandria, DirecțieiPatrimoniu, DirecțieiEconomice, DirecțieiJuridicComercial, 
pentrucunoaștereșipunereînaplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                                                                 SECRETAR GENERAL,
Ioan AUGUSTINAlexandruRăzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 189 din 29.06.2020



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.12802/18.06.2020

REFERAT DE APROBARE

privindtrecerea din domeniulprivat de interes local al municipiului 
Alexandriaîndomeniulpublic de interes local almunicipiului Alexandria

aunorterenuri situate înstrada H.C.C. nr.162, lot 2

În urma verificărilor în teren și conform articolului nr.361, alin.(2)din 
O.U.G.nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativcare prevede că ,,Trecereaunui bun din 
domeniulprivat al uneiunitățiadministrativ-teritorialeîndomeniulprivat al acesteiase face 
prinhotărâre a consiliuluijudețean, respectiv a Consiliului General al MunicipiuluiBucurești, 
ori a consilului local al comunei, al orașuluisau al municipiului, dupăcaz, dacăprinlege nu se 
dispuneastfel.,,

Necesitatea trecerii acestor terenurica aparținând domeniului public de interes local 
se regăsește atunci când se procedează la intabularea terenurilor, astfel Hotărârea 
Consiliului  Local devine document juridic justificativ pentru obținerea documentațiilor 
necesare intabulării.

Conform prevederilor art.129, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c”, din O.U.G.nr.57/03.07.2019, 
privind Codul administrativ, și pentru utilizarea eficientă a bunului aparținând domeniului 
public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, consider utilă promovarea 
proiectului de Hotărâre privind trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria în domeniul public de interes local al municipiului Alexandriaa unor terenuri 
situate în strada H.C.C. nr. 162, lot 2.



Urmare celor menționate mai sus și în conformitate cu prevederile art.136, alin. (1) 
din O.U.G.nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, propun elaborarea de către 
Direcția Patrimoniu, Direcția Economică,Direcția Juridic Comercial, a unui proiect privind 
trecerea din domeniul privatde interes local al municipiului Alexandria în domeniul public de 
interes local al municipiului Alexandria a unor terenuri situate în strada H.C.C. nr. 162, lot 2.

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

PRIMAR,

Victor DRĂGUȘIN

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DirecțiaPatrimoniu
DirecțiaEconomică
DirecțiaJuridicComercial
Nr.12803/18.06.2020

RAPORTCOMUN DE SPECIALITATE

privindtrecerea din domeniulprivatde interes local al municipiului Alexandria îndomeniulpublic de 
interes local al municipiului Alexandria

aunorterenuri situate înstrada H.C.C. nr. 162, lot 2

Prinreferatul de aprobarenr. 12802/18.06.2020, primarulmunicipiului Alexandria, domnul Victor 
Drăgușin, propuneelaborarea de cătreDirecțiaPatrimoniu, a unuiproiect de hotărâre, privindtrecerea din 
domeniulprivat de interes local al municipiului Alexandriaîndomeniul public de interes local al municipiului 
Alexandria a unorterenuri situate înstrada H.C.C. nr. 162, lot 2.

1. NECESITATEA

În programul de activitate al Direcției Patrimoniu, este inclusă și identificarea de imobile (terenuri)  
libere de orice sarcini sau ocupate parțial de sarcini, terenuri care se propun a fi declarate, trecute în 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria. 
Necesitatea treceri acestor terenuri ca aparținând domeniului public de interes local se regăsește atunci 
când se procedează la intabularea imobilelor, astfel Hotărârea Consiliului Local devine document juridic 
justificativ pentru obținerea documentațiilor necesare intabulării.



2. OPORTUNITATEA

Prinaprobareaproiectului de hotărâreprivindtrecerea din domeniulprivat de interes local al 
municipiului Alexandriaîndomeniul public de interes local ale unorterenuri din municipiul Alexandria, se 
doreșterealizarede tramastradalășiechipare cu utilității.

3. LEGALITATEA

Proiectul de hotărâresupusspreaprobareestesusținut din punct de vedere legal de 
următoareleprevederi de actenormative :
- prevederile art. 360, alin. (1), din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privindCoduladministrativ,
- prevederile art.129, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c”, din O.U.G.nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, 
- prevederile art.24, alin. (3), din Legea 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare actualizată, dreptul 
de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza 
înscrisului autentic notarial sau a certificatului de moștenitor, încheierile de la un notar public în funcție în 
România, a hotărârii judecătorești rămase definitive și irevocabilă sau pe baza unui act emis de 
autoritățile administrative.

Propunerea privind trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria în 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria a unor terenuri din municipiul Alexandria  
considerăm, că este necesară, oportună și legală, drept pentru care s-a întocmit prezentul  proiect de 
hotărâre.
Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbaterea și aprobarea 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

DirecțiaPatrimoniuDirecțiaEconomică
Director ExecutivDirector Executiv

Dumitru OPREA                                      Haritina GAFENCU

DirecțiaJuridicComercial
Director Executiv

Postumia CHESNOIU





JUDEȚUL TELEORMAN                                                                                                ANEXA NR.1
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                             H.C.L.nr.189 din 29.06.2020
CONSILIU LOCAL

LISTA

Cu elementeleterenurilorpropuse a fi trecute din domeniulprivat de interes
local al municipiului Alexandria îndomeniul public de interes local al municipiului Alexandria

Nr.crt Adresa Suprafatateren
mp

Categoria de folosință

1 Municipiul Alexandria JudețulTeleorman
Str.H.C.C., nr.162, Lot 2

Suprafațăteren- 1068mp drum

2 Municipiul Alexandria JudețulTeleorman
Str. H.C.C., nr.162, Lot 2

Suprafațăteren- 2243mp drum

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER

Ioan AUGUSTIN








