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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

Priveşte :închiriereaprinlicitaţiepublică a unuiteren, aparţinânddomeniuluiprivat de interes local al     
municipiului Alexandria, situatînstradaȘoseauaTurnuMăgurele, zona bloc 597 
 
 

1.  NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA 
 
Princerereanr.  2862/27.01.2017 dl. Scondac Vlad, administrator la S.C. SMV COM S.R.L., solicită 

inchirierea unui teren in suprafata de 32,22mp, in vederea construirii unui depozit. 
Prinexpunerea de motive nr. 10610/20.04.2017 Primarulmunicipiului Alexandria, 

propuneîntocmireaunuiproiect de hotărâre cu privire la închiriereaprinlicitaţiepublică a unuiteren, 
aparţinânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria,situatînstradaȘoseauaTurnuMăgurele, 
zona bloc 597. 

Prin H.C.L. nr. 38/27.02.2017 a fost declarat ca bun aparţinând domeniului privat de interes local al 
municipiul Alexandria imobilul (terenul) cu suprafaţa de 103,00mp situat în strada Șoseaua Turnu Măgurele, 
zona bloc 597.Terenulsolicitat de dl. Scondac Vlad, administrator la S.C. SMV COM S.R.L. esteinclus in 
suprafatatotala de 103,00mp. 

Prin adresa nr. II/1983/17.03.2017 a InstitutieiPrefectuluijudetulTeleorman, s-a comunicat ca in 
urmacontrolului de legalitate, a H.C.L. nr. 38/27.02.2017, nu au fostidentificateelemente care saconduca la 
declansareaproceduriiprealabilesinici nu a fostatacata la instanta de contenciosadministrativ. 
 Terenulsolicitataparţinedomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria şipoate fi 
închiriatînconformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) si (2) din Legeanr. 215/2001 a administraţieipublice 
locale republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, potrivitcărora,,consiliile locale hotărăsc ca 
bunurileceaparţindomeniului public sauprivat de interes local al municipiuluisă fie concesionateorisă fie 
închiriate, prinlicitaţiepublică, organizatăîncondiţiilelegii”. 
 

2. ANALIZA ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ  
 

Scopulproiectului de hotărâreestevalorificareaterenuluiaparţinânddomeniuluiprivat al municipiului 
Alexandria, de atragere de fonduri la bugetul local al municipiului Alexandria, care constituiebaza de 
completare a bugetului local, de închiriereprinlicitaţiepublicădeschisă.  



Din analizaeconomică a solicitării de închiriere a terenului, s-a 
constatatfaptulcăînchiriereaterenuluiestebeneficăpentrucomunitateşipentrubugetul local.   
Tarifulpentruînchiriereaterenului, aparţinânddomeniului public de interes local din municipiul Alexandria 
esteaprobatprin H.C.L. nr. 92/30.04.2009. 
TerenulestesituatînstradaȘoseauaTurnuMăgurele, zona bloc 597 şiaparţinedomeniuluiprivat de interes local al 
municipului Alexandria, potrivit H.C.L. nr. 38/27.02.2017 privinddeclararea ca 
bunuriaparţinânddomeniuluiprivat de interes local a unorimobile din municipiul Alexandria. 
     Terenul care face obiectul studiului este cuprins in anexele care fac parte integranta din proiectul de 
hotarare si se incadreaza in reglementarilePUG-ului al municipiului Alexandria si a Regulamentului aferent 
acestuia si se află amplasat în UTR 2. 

 
 
 
 
 
 
Amplasamentul studiat nu este ocupat cu spaţii verzi, nu face obiectul prevederilor Legii nr. 24/2007 

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilorşi nu face obiectul vreunui 
litigiu sau vreunei notificari formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi a altor acte normative în vigoare 
referitoare la restituirea proprietăţii. 

 
3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

 
Susţinereaproiectuluipropus din punct devedere legal, estefundamentatăpeprevederileurmatoareloracte 

normativeşi administrative astfel: 
•  Art. 36, alin (2), lit. ,,c’’, alin. (5), lit. ,,b’’, art. 45, alin. (1) şi (3), art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’şi art. 123, 

alin. (1) şi (2) din Legeanr. 215/23.04.2001 a administraţieipublice locale, republicată, cu 
modificărileşicompletărileulterioare; 

• Prevederile art.14 alin. (1) şi art. 15 din Legeanr. 213/1998 privindproprietateapublicăşiregimuljuridic al 
acesteia; 

• PrevederileLegiinr. 50/1991, privindautorizareaexecutăriilucrărilor de construcţii, republicată; 
• Prevederile H.C.L. nr. 38/27.02. 2017privinddeclararea ca bunuriaparţinânddomeniuluiprivat de  

interes local a unorimobile din municipiul Alexandria; 
• Prevederile H.C.L. nr. 123/29.04.2015privind aprobarea Regulamentului privind închirierea prin licitaţie 

publică a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria;  
• Adresa nr. II/1983/17.03.2017 a Institutiei Prefectului judetul Teleorman; 

•Punctul 29din capitolul B. Terenuri din H.C.L. nr. 92/2009 privindaprobareazonelor de interes 
comercial ale municipiului Alexandria şiaprobareatarifelorpentruînchiriereaspaţiilor cu altă 
destinaţiedecâtaceea de locuinţeşi a terenurilor, aparţinânddomeniului public şiprivat de interes 
local dinmunicipiul Alexandria, diferenţiatepe zone de interescomercial; 
 

4. ESALONAREA ÎN TIMP 
 

 Durataînchirieriiestepână la 31.12.2020. 
 Avândînvedereceleexpuse, înconformitate cu prevederileLegiinr. 215/23.04.2001 aadministraţieipublice 
locale, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare, s-a întocmitprezentulraport de specialitate cu 
privire la închiriereaprinlicitaţiepublică a unuiterenaparţinânddomeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria.  
Considerămcăproiectul de hotărâreestenecesar, oportunşi legal şipropunem ca acestaîmpreună cu 
întreagadocumentaţiesă fie supusspredezbatereşiaprobareConsiliului local al municipiului Alexandria.  
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