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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

     Priveşte : aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu S.C. WHITE POINT S.R.L. Craiova, în 

vederea desfăşurării activităţii de publicitate pe raza municipiului Alexandria  

 

                           

 
1. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA 

 
Prin expunerea de motive nr. 4049/21.02.2018, Primarul municipiului Alexandria propune 

întocmirea unui proiect de hotărâre ce are ca scop aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu 

S.C. WHITE POINT S.R.L. Craiova, în vederea desfăşurării activităţii de publicitate pe raza 

municipiului Alexandria. 

Prin adresa înregistrată la sediul instituţiei noastre la nr. 1986/26.01.2018, S.C. White Point 

S.R.L. Craiova solicită Municipiului Alexandria prelungirea termenului de desfăşurare a activităţii 

de publicitate prin amplasarea de 10 (zece) panouri publicitare ce vor fi exploatate în comun cu 

Municipiul Alexandria, cu respectarea tuturor clauzelor contractuale. 

      Terenurile puse la dispoziţia S.C. White Point S.R.L. Craiova menţionate anterior au făcut 

obiectul unui contract de asociere pe care asociatul solicită să-l prelungească. 

      Panourile publicitare vor fi puse la dispoziţie gratuit Primăriei municipiului Alexandria în 

vederea promovării unor acţiuni de interes civic (public), ori de câte ori este nevoie fără a se depăşi 

25%/an pe toată durata contractului de asociere. 

 

      2.  ANALIZA ECONOMICĂ ŞI TEHNICĂ 
 

        Scopul proiectului de hotărâre este valorificarea terenurilor intravilane, acestea fiind amplasate 

pe raza municipiului Alexandria, astfel : 

  1.str. Dunării intersecţie cu aleea acces la Consiliul Judeţean Teleorman, 

   2.str. Dunării intersecţie cu str. Ion Creangă, 

   3.str. Bucureşti intersecţie cu str. Carpaţi, 

   4.str. Bucureşti, zona bloc 713C, 

   5.str. Dunării intersecţie cu str. Dr. Stâncă, 

   6.str. Dunării zona Palatului finanţelor, 

   7.str. Dunării intersecţie cu str. H.C.C., 

   8.str. Dunării intersecţie cu str. C-tin Brâncoveanu, 

   9.str. Bucureşti, zona bloc G103, 

 10.str. Bucureşti intersecţie cu str. Libertăţii, având o suprafaţă de 4,00 m² fiecare şi aparţin 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, conform prevederilor H.G.R. nr. 

1358/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor. 

Amplasamentele ce fac obiectul contractului de asociere nu fac obiectul prevederilor Legii 

nr. 24/2007, republicată, actualizată privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor şi în Inventarul domeniului public al municipiului Alexandria, capitolul 

spaţii verzi.   

 

 



 

 3. LEGALITATEA PROIECTULUI 
 
      Susţinerea proiectului propus din punct de vedere legal este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative : 
 -prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, actualizată, privind finanţele publice locale; 

-prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2)  lit. ,,e” şi alin. (7) lit. ,,a” din Legea nr. 215/23.04.2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-prevederile H.C.L. nr. 92/30.04.2009 privind aprobarea zonelor de interes comercial ale 

municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţe şi a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes local din municipiul Alexandria, 

diferenţiate pe zone de interes comercial.                 
 

4. EŞALONAREA ÎN TIMP 
 

 Durata asocierii se face pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitate de prelungire pe încă 4 ani, 

prin act adiţional, la solicitarea scrisă a chiriaşului. 

       Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/23.04.2001, a 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport 

de specialitate cu privire la aprobarea asocierii Municipiului Alexandria cu S.C. White Point S.R.L. 
Craiova, în vederea desfăşurării activităţii de publicitate pe raza municipiului Alexandria. 

       Proiectul de hotărâre, împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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