Primãria Municipiului Alexandria
Directia Patrimoniu
Directia Buget, Finante, Taxe si Impozite
Directia Administratie Publica Locala
Nr.10745/20.04.2017

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
La proiectul de hotarare ce priveste darea in folosinta gratuita pe termen limitat , a
unui
spatiu apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in
str.
Libertatii, nr. 3A, catre Institutia Prefectului Judetul Teleorman.
Prin expunerea de motive nr.10744/20.04.2017 Primarul muncipiului Alexandria d-l Victor
Dragusin, propune un proiect de hotarare cu privire la darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre
Institutia Prefectului Judetul Teleorman, a unui spatiu in suprafata totala de 88,00 mp, apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in imobilul din str. Libertatii nr. 3 A .
Necesitate si Oportunitate
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din
cadrul Institutiei Prefectului isi desfasoara activitatea in locatia atribuita de Consiliul Local al municipiului
Alexandria din str. Libertatii nr. 3A. Prin adresa nr. 6645/20.04.2017 acesta solicita marirea suprafetei
sediului din str. Libertatii nr. 3A in scopul de a reuni in aceasta cladire activitatile Atelierului de fabricare a
placutelor cu numere de inmatriculare , deschiderea de noi ghisee, depozitarea si prelucrarea
documentelor primite.
Spatiul propus a fi dat in folosinta gratuita, pe termen limitat, face parte din domeniul privat de
interes local al municipiului Alexandria si poate fi utilizat pentru desfasurarea activitatii specifice privind
functionarea Atelierului de fabricare a placutelor cu numere de inmatriculare, deschiderea de noi ghisee si
depozitarea si prelucrarea documentelor primite prin marirea suprafetei alocate Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor .
Spatiul solicitat este situat in imobilul din str. Libertatii, nr. 3A , avand o suprafata utila totala de
m.p. si este compus pe nivel parter din camerele nr. 21. 22, 26, 27 si 28.
Analizand propunerea de mai sus, s-a constatat ca spatiul poate fi dat in folosinta gratuita in
conformitate cu prevederile articolului nr. 124 din legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare potrivit caruia ,,Consiliile locale si consiliile judetene pot
da in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala sau
judeteana, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau
utilitati publice ori servicii publice’’.
Legalitate
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare. Propunerea privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu
apartinand
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandri, situat in str. Libertatii, nr. 3A, catre Institutia
Prefectului Judetul Teleorman, consideram ca este legala, necesara si oportuna si se va intocmi proiectul
de hotarare, care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si adoptare Consiliului
Local al municipiului Alexandria.
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