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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

privind vânzarea cu drept de preempţiune, a unui teren  

aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,  

situat pe strada Dunării, nr. 380A, cu nr. cadastral 22086 

 
 

    Prin expunerea de motive nr. 20365/24.09.2018, Primarul municipiului Alexandria - domnul 

Victor Drăguşin - propune elaborarea de către Direcţia Patrimoniu, a unui proiect de hotărâre privind 

vânzarea cu drept de preempţiune, a unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, nr. 380A, cu nr. cadastral 22086. 

 

1. NECESITATEA  

 

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Alexandria cu nr. 15730/18.07.2018 - domnul 

Teodorescu Sorin - asociat unic al S.C. MOBILSOR S.R.L. Alexandria, solicită cumpărarea 

terenului, cu plata în rate, în suprafaţă de 462 m² (447,00 m² din măsurători), situat în strada Dunării, 

nr. 380A, CV 101, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 

concesionat conform contractului de concesiune nr. 341/08.01.2013, pe care este edificată o 

construcţie cu regim de înălţime P+1E şi suprafaţa construită desfăşurată de 230,00 m², proprietatea 

S.C. MOBILSOR S.R.L. Alexandria, cu destinaţia prestări servicii - comerţ. 

 

Terenul care face obiectul acestei solicitări are următoarele caracteristici :  

- este situat în U.T.R. (unitate teritorială de referinţă) nr. 8, în conformitate cu prevederile P.U.G. 

al municipiului Alexandria şi a Regulamentului aferent în vigoare; 

- aparţine domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, conform H.C.L. nr. 

235/26.10.2011 a Consiliului Local al municipiului Alexandria; 

- dreptul de proprietate privată a municipiului Alexandria asupra terenului situat pe strada 

Dunării, nr. 380A, în suprafaţă de 447,00 m² a fost înscris în cartea funciară nr. 22086 UAT 

Alexandria, cu numărul cadastral 22086, de O.C.P.I. Teleorman; 

-  folosinţa actuală este de teren ocupat de construcţie cu acces direct în strada Dunării şi în strada 

Fabricii; 

-  construcţia edificată pe acest teren, a fost realizată conform autorizaţiei de construire nr. 

113/18.05.2016 a cărei finalizare a fost consemnată în Procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nr. 10826/14.05.2018, precum şi în Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor 

executate în baza autorizaţiei de construire nr. 10826/14.05.2018, emise de Primăria 

municipiului Alexandria; 



-  amplasamentul este în intravilanul municipiului Alexandria, la intersecţia străzilor Dunării cu 

Fabricii, acces direct în strada Dunării şi în strada Fabricii, într-o zonă preponderant de 

construcţii industriale, în vecinătate Grădiniţa nr. 8, zonă rezidenţială cu imobile tip locuinţe 

individuale, având o suprafaţă de 447,00 m²; 

- funcţiunea dominantă a zonei este locuirea, compusă din : locuinţe individuale existente sau 

propuse având un regim P-P+2 de înălţime, majoritar parter cu caracter rural sau urban; 

locuinţe individuale existente cu regim P-P+2 de înălţime, majoritar parter, cu caracter 

semiurban, înglobate în oraş prin creşterea organică a acestora, locuinţe individuale de vacanţă, 

existente sau propuse cu regim P-P+2; 

- funcţiună complementară admise ale zonei : instituţii şi servicii publice; spaţii verzi amenajate; 

accese pietonale, carosabile, parcaje; mici activităţi economice, cu caracter nepoluant; 

- la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare, contractul de concesiune nr. 341/ 

08.01.2013 îşi încetează valabilitatea, având în vedere şi acordul scris al concesionarului.  

 

Amplasamentul studiat nu face parte din zona verde, cuprinsă în documentaţiile de urbanism, 

aprobate sau inventariate, conform Legii nr. 24/15.01.2007,  republicată, modificată şi cu  

completările  ulterioare, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor şi nu face obiectul vreunui litigiu sau vreunei revendicări nesoluţionate formulate în baza 

Legii nr. 10/08.02.2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi a altor acte normative în vigoare referitoare la restituirea 

proprietăţii. 

 

2. OPORTUNITATEA 

 

Aceasta vânzare de la adresa mai sus menţionată generează următoarele beneficii : 

- soluţionarea cererii concesionarului S.C. MOBILSOR S.R.L. Alexandria, formulată de domnul 

Teodorescu Sorin, în calitate de asociat unic, privind cumpărarea terenului pe care a edificat o 

construcţie aflată în proprietatea sa; 

- venituri financiare suplimentare la bugetul local generate prin încasarea contravalorii terenului 

vândut, taxe şi impozite, ş.a.m.d.; 

- impactul pozitiv asupra aspectului arhitectural zonal (în conformitate cu prevederile P.U.G. al 

municipiului Alexandria cu Regulamentul aferent); 

- întreţinerea spaţiilor verzi aflate în vecinătatea acestui teren. 

 

3. LEGALITATEA 

 

Proiectul de hotărâre propus spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Local al municipiului 

Alexandria este justificat şi susţinut din punct de vedere legal, de prevederile art. 123, alin. (3) şi alin. 

(4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora : „Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care consiliile 

locale sau judeţene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unităţii 

administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună credinţă ai acestora 

beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de 



vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după 

caz.” şi „Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (3) sunt notificaţi în termen de 15 zile asupra 

hotărârii consiliului local sau judeţean şi îşi pot exprima opţiunea de cumpărare în termen de 15 zile 

de la primirea notificării.”            

Propunerea privind vânzarea cu drept de preempţiune, a unui teren aparţinând domeniului 

privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, nr. 380A, cu nr. cadastral 

22086,  considerăm că este necesară, oportună şi legală, drept pentru care se va întocmi un proiect de 

hotărâre în acest sens. 

          Proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie, va fi supus spre dezbaterea şi 

aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.      
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