
ROMÂNIA 
JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Privește:dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria situate în strada Ion Creangă, nr.60, nr. cadastral 22908 
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, județulTeleorman,întrunitînsedințăordinară, avândînvedere: 

- Referat de aprobarenr. 25415/21.10.2021, alPrimaruluimunicipiului Alexandria; 
- raportulcomun de specialitatenr.25416/21.10.2021, alDirecțieiPatrimoniu, al DirecțieiEconomice, al 

DirecțieiJuridicComercial; 
- avizulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- certificate de urbanism nr. 
- prevederileLegiinr.7/1996 a cadastruluiși a publicitățiiimobiliare, republicată; 
- prevederileOrdinuluinr.700/2014, al AgențieiNaționale de CadastrușiPublicitateImobiliară, 

pentruaprobareaRegulamentului de organizareșifuncționare a birourilor de 
cadastrușipublicitateimobiliară; 

- prevederile art.129, alin.(1), alin (2) lit.“c”,din OUGnr. 57/03.07.2019,privindCodulAdministrativ. 
 
Întemeiulprevederilorart. 136, alin.(1)sialeart. 196,alin. (1), lit. “a”din OUGnr. 57/03.07.2019,privind 

CodulAdministrativ. 
 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

 Art.1. Se aprobădezmembrareaunuiterenaparținânddomeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situatînstrada Ion Creangă, nr. 60,  cunr.cadastral 22908, întreiloturidupă cum urmează: 

- lotul nr.1, însuprafațămăsurată de 121.00mp, situatînstrada,IonCreangă, nr.60, 
- lotul nr.2, însuprafațămăsuratăde  86.00mp, situatînstrada,Ion Creangă, nr.60, 
- lotul nr.3, însuprafațămăsurată de 376.00mp, situatînstradaIon Creangă, nr.60, 

identificateconform anexeinr.1- plan de amplasamentsidelimitareterenpropuspentrudezmembrare, anexa nr.2- 
plan de încadrareînteritoriu, anexe care fac parte integrantă din prezentahotărâre. 

Art.2. PringrijaSecretarului General almunicipiului Alexandria, prezentahotărâreva fi transmisăInstituției 
PrefectuluijudețuluiTeleormanpentruverificarealegalității, Primaruluimunicipiului Alexandria, DirecțieiPatrimoniu, 
DirecțieiEconomice, DirecțieiJuridicComercial, pentru cunoaștere și punere în aplicare.  

 
 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,SECRETAR GENERAL, 
Silvia COBÂRLIE AlexandruRăzvan CECIU 
 
 
 
 
 
ALEXANDRIA, 
Nr. 277 din 29 octombrie2021 



 
JUDEȚUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DirecțiaPatrimoniu 
DirecțiaEconomică 
DirecțiaJuridicComercial 
Nr.25146/21.10.2021 
 
 

 
 

RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE 
 
 

laproiectul  de  hotărâreprivinddezmembrareaunuiterenaparținând 
domeniuluipublicde interes local al municipiului Alexandria,  

situatînstradaIon Creangă, nr.60, cu nr.cadastral 22908 
 
 

 Prinreferatul de aprobarenr. 25415/21.10.2021, Primarulmunicipiului Alexandria, domnul Victor Drăgușin, 

propuneelaborareade cătreDirecțiaPatrimoniu, a unuiproiect de hotărâre, cu privirela 

dezmembrareaunuiterenaparținânddomeniului publicde interes local al municipiului  Alexandria, situatînstrada 

Ion Creangă, nr.60 cu nr. cadastral 22908. 

Terenulînsuprafață de583.00mp, situatînstrada Ion Creangă, nr.60aparținânddomeniului publicde interes local, 

înscrisîncarteafunciară 22908, a intratînpatrimoniulmunicipiului Alexandriaînbaza H.G. nr.1358/27.12.2001, 

privindateastareadomeniului public al județuluiTeleorman, precumși al municipiilor, orașelorșicomunelor din 

județulTeleorman, H.C.L.83/28.03.2013, privinddeclararea ca bunuriaparținânddomeniului public de interes 

local a unorterenuri din municipiul Alexandria, H.C.L.nr.128/29.04.2013, 

privindstabilireasirectualizareaelementelor de identificare ale unorbunuriimobilecomponente ale 

sistemelorpublice de alimentare cu apășienergietermicăaparținânddomeniului public al municipiului Alexandria. 

Pentruvalorificareaeficientă a imobiluluișiținândcont de cererileunoragențieconomici / 

persoanefizicepropunemdezmembrareaterenuluiîntrei loturi după cum urmează: 

- lotul nr.1, însuprafațămăsurată de 121.00mp, situatînstrada Ion Creangă, nr.60,  
- lotul nr.2, însuprafațămăsuratăde 86.00mp, situatînstrada Ion Creangă, nr.60, 
- lotul nr.3, însuprafațămăsuratăde 376.00mp, situatînstrada Ion Creangă, nr.60, 

Proiectul de hotărâresupusspreaprobareestesusținut din punct de vedere legal de următoareleprevederi de acte 

normative: 

- prevederileLegiinr.7/1996 a cadastruluiși a publicitățiiimobiliare, republicată; 

- prevederileOrdinuluinr.700/2014, al AgențieiNaționale de CadastrusiPublicitateImobiliară, 

pentruaprobareaRegulamentului de organizareșifuncționare a birourilor de 

cadastrușipublicitateimobiliară; 

- prevederile art. 129, alin. (1),  alin (2) lit. “c”, din OUG nr.57/03.07.2019, privindCodulAdministrativ. 

Față de celeprezentate, raportat la prevederile art.129 alin.1 art.136 din oug nr.57/2019 Cod Administrativ, cu 
modificărileșicompletărileulterioare, considerămcăproiectulpoate fi supusdezbateriișiaprobăriiConsiliului local 
al municipiului Alexandria, astfelcăpropunemspreanalizășiaprobareprezentulRaportșiproiectul de 
Hotărâreprivinddezmembrareaunuiimobilaparținânddomeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria situat in str.IonCreangă, nr.60. 
 
 
 



 

 

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbaterea și aprobarea 

Consiliului Local al municipiului Alexandria.  

 

 

Direcția Patrimoniu Direcția Ecomomică 
Director Executiv Director Executiv 
Dumitru OPREA Haritina GAFENCU 
 

 
DirecțiaJuridicComercial 

DirectorExecutiv 
Postumia CHESNOIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDEȚUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.25415/21.10.2021 
 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE, 

 

 

laproiectul  de  hotărâreprivinddezmembrareaunuiterenaparținând 
domeniuluipublic de interes local al municipiului Alexandria,  

situatînstradaIon Creangă, nr.60 cu nr.cadastral 22908 
 
 
 

Terenulînsuprafață de 583.00mp, situatînstradaSoseauaTurnuMăgurele, nr.4 aparținânddomeniuluipublicde 

interes local, cu număr cadastral 22908, înscrisîncarteafunciară 22908, a intratînpatrimoniulmunicipiului 

Alexandriaînbaza,înbazaH.G. nr.1358/27.12.2001, privindateastareadomeniului public al județuluiTeleorman, 

precumși al municipiilor, orașelorșicomunelor din județulTeleorman, H.C.L.83/28.03.2013, privinddeclararea ca 

bunuriaparținânddomeniului public de interes local a unorterenuri din municipiul Alexandria, 

H.C.L.nr.128/29.04.2013, privindstabilireasirectualizareaelementelor de identificare ale 

unorbunuriimobilecomponente ale sistemelorpublice de alimentare cu 

apășienergietermicăaparținânddomeniului public al municipiului Alexandria. 

Pentruvalorificareaeficientă a imobiluluișiținândcont de cererileunoragențieconomici / 

persoanefiziceestenecesarădezmembrareaterenului în trei loturi după cum urmează: 

- lotul nr.1, însuprafațămăsurată de 121.00mp, situatînstrada Ion Creangă, nr.60, 
- lotul nr.2, însuprafațămăsurată de 86.00mp, situatînstrada Ion Creangă, nr.60,  
- lotul nr.3, însuprafațămăsurată de 376.00mp, situatînstrada Ion Creangă, nr.60. 

Propunereaprivinddezmembrareaunuiterenaparținânddomeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria situatînstradaIon Creangă, nr.60 cu nr. cadastral 22908, fiindnecesarăsioportună, înconformitate cu 

prevederile art.136 alin.(1) și art.240 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privindCoduladministrativ al României, cu 

modificărileșicompletărileulterioarepropuninițiereaunuiproiect de hotărâreînacestsens. 

DirecțiaEconomicăsiDirecțiaJuridicComercial din cadrulPrimărieiMunicipiului Alexandria vorîntocmiRaportcomun 

de specialitate care, împreună cu întreagadocumentație, va fi prezentatăConsiliului Local al Municipiului 

Alexandria pentrudezbatereșiaprobare. 

 

 

 

PRIMAR , 
Victor DRĂGUȘIN 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 


