MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECTIA PATRIMONIU
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICÃ LOCALÃ
DIRECŢIA BUGET, FINANŢE, TAXE ȘI IMPOZITE
SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU
Nr.13299/17.05.2017

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
Priveşte :închiriereaprinlicitaţiepublică a unuiteren, aparţinânddomeniului public de interes
local al municipiului Alexandria, situatînstradaMirceacelBătrânintersecţie cu str. Av.
Alex. Colfescu
1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA
Prinexpunerea
de
motive
nr.
13298/17.05.2017
Primarulmunicipiului
Alexandria,
propuneîntocmireaunuiproiect de hotărâre cu privire la închiriereaprinlicitaţiepublică a unuiteren,
aparţinânddomeniului
public
de
interes
local
al
municipiului
Alexandria,situatînstradaMirceacelbatranintersectie
cu
strada
Av.
Alex.
Colfescu,
cu
destinatiaalimentatiepublica - terasa.
Princerereanr. 11059/24.04.2017, d-naPieleana Maria Cristina, administrator la S.C. PICDOMINIC BEST
SERVS.R.L., Alexandria,care desfasoaraactivitate de alimentatiepublica de tipul – bar, înstrada Av. Alex.
Colfescu, nr. 2,solicită,,închirierea unui teren cu suprafaţa de 21,00mp situat în Alexandria, str. Mircea
cel Bătrân intersecţie cu str. Av. Alex. Colfescu, în vederea amenajării unei terase.’’
Terenulsolicitataparţinedomeniului public 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 hotărâreestevalorificareaterenului, aparţinânddomeniului public de interes local
al municipiului Alexandria, prinlicitatiepublicadeschisa, de atragere de fonduri la bugetul local al
municipiului Alexandria, care constituiebaza de completare a bugetului local.
Din
analizasolicitării
de
închiriere
a
terenului,
s-a
constatatfaptulcăînchiriereaterenuluiestebeneficăpentrucomunitateprindiversificareaserviciilor
de
alimentatiepublicapentrupopulatiesiimbunatatireacalitatiiacestora.
Pretul de pornirepentruînchiriereaterenului, aparţinânddomeniului public de interes local din municipiul
Alexandria esteaprobatprin H.C.L. nr. 92/30.04.2009.
Terenulînsuprafaţa de 21,00mp, situatîn str. MirceacelBătrânintersecţie cu strada Av. Alex. Colfescu, face
parte din suprafaţaaferentăstrăziiMirceacelBătrânceaparţinedomeniului public de interes local al
municipiului Alexandria conform HG nr. 1358/2001 – Inventarulbunurilorcealcătuiescdomeniul public al
municipiului Alexandria, potrivitadreseinr. 12072/10.05.2017 a Compartimentuluidomeniul public.
Pentrusigurantaconsumatorilorchiriasul are obligatiasa execute un gard de protectie provizoriu.

3. LEGALITATEA PROIECTULUI
Susţinereaproiectuluipropus
din
punct
de
vedere
legal,
estefundamentatăpeprevederileurmatoareloracte normative şi administrative astfel:
• Art. 36, alin (2), lit. ,,c’’, alin. (5), lit. ,,a’’, 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. 123/29.04.2015privind aprobarea Regulamentului privind închirierea prin
licitaţie publică a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului
Alexandria;
• Punctul 28 din 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 din municipiul Alexandria, diferenţiatepe zone de interescomercial;

4. ESALONAREA ÎN TIMP
Durataînchirieriiestepână la 31.12.2022.
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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