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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Priveşte :închiriereaprinlicitaţiepublică a unuiterenaparţinânddomeniului public de
interes
local al municipiului Alexandria, situatînstradaIon Creanga, zona bloc 407

1. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA
Prinexpunerea de motive nr. 24876/20.09.2017 Primarulmunicipiului Alexandria, propune
întocmireaunuiproiect de hotărâre cu privire la închiriereaprinlicitaţiepublică a
unuiterenaparţinânddomeniului public de interes local al municipiului Alexandria,
situatînstradaIon Creanga, zona bloc 407 pentru alee acces.
Princerereanr. 21148/03.08.2017, domnulMocanuIonut,reprezentant al S.C. MODENT
S.R.L.solicităinchiriereaunuiteren in suprafata de 8,07mp situat in strada Ion Creanga, zona bloc
407, in vedereaaccesului la cabinetulstomatologicdin apartamentul 2, blocul 407.
Prin H.C.L. nr. 223/17.08.2017 a fostdeclarat ca bun apartinanddomeniului public de interes
local imobilul (teren), in suprafata de 8,00mp, situat in strada Ion Creanga, zona bloc 407.

Terenulsolicitataparţinedomeniului public de interes local al municipiului Alexandria
şipoate
fiînchiriatînconformitate cu prevederile art. 123, alin (1) şi (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 ŞI TEHNICĂ
Scopulproiectului de hotărâreesteînchiriereaprinlicitaţiepublicādeschisāpentruvalorificarea
terenuluiaparţinânddomeniului public al municipiului Alexandria şiatragerea de fonduri la
bugetul local al municipiului Alexandria, care constituiebaza de completare a bugetului local.
Din analizaeconomică a solicitării de închiriere a terenului, s-a constatatfaptul ca
închiriereaterenuluiestebeneficăatâtpentrucomunitatecâtşipentrubugetul local.
Tarifulpentruînchiriereaterenuluiaparţinânddomeniului public de interes local al municipiului
Alexandria esteaprobatprin H.C.L. nr. 92/30.04.2009.
Terenulestesituatînstrada Ion Creanga, zona bloc 407şiaparţinedomeniului public de interes
local al municipiului Alexandria conform H.C.L.nr. 223/17.08.2017privinddeclararea ca bun
apartinanddomeniului public de interes local a unuiteren din municipiul Alexandria.
Imobilul (terenul) identificat, este cuprins în anexele care fac parte integrantă din
proiectul de hotărâre şi se încadrează în reglementările Planului Urbanistic General al
municipiului Alexandria fiind amplasat in UTR – 1.
Terenul studiat este intr-o zona pentru care nu sunt inscrise spatiile verzi, intocmirea
Registrului local al spatiilor verzi din municipiul Alexandria se afla in desfasurare.
La acesta data amplasamentul studiat (terenul) este liber de sarcini,
existandnotificarisolutionate administrativ depuse în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,
dosareleaflandu-se la ANRP, potrivit adresei nr. 21424/11.08.2017 a Comisiei interne de
analiza a notificarilor formulate in baza Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile
preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

3. LEGALITATEA PROIECTULUI
Susţinereaproiectuluipropus
din
punct
de
vedere
legal,
estefundamentatãpeprevederileurmatoareloracte normative:
• 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 aadministraţieipublice locale,
republicatã, cu modificărileşicompletãrileulterioare.
• PrevederileLegiinr. 50/1991, privindautorizareaexecutăriilucrărilor de construcţii,
republicată.
• 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 altădestinaţie
decât aceea de locuinţeşi a terenurilor, aparţinând domeniului public şi privat de interes
local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial;
• Prevederile H.C.L. nr. 223/317.08.2017privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului
public de interes local a unui terendin municipiul Alexandria;
• Prevederile H.C.L. nr. 123/29.04.2015privind aprobarea Regulamentului privind închirierea
prin licitaţiepublicā a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al
municipiului Alexandria;
4. EŞALONAREA ÎN TIMP
Durataînchirieriiestepână la data de 31.12.2020.
Avândînvedereceleexpuse, înconformitate cu prevederileLegiinr. 215/23.04.2001 a
administraţieipublice locale, republicatã, cu modificãrileşicompletãrileulterioare, s-a
întocmitprezentulraport de specialitate cu privirela
închiriereaprinlicitaţiepublică a
unuiterenaparţinânddomeniului public de interes local al municipiului Alexandria.
Considerămcăproiectul de hotărâreestenecesar, oportunşi legal şipropunem ca acestaîmpreunã cu
întreagadocumentaţiesă fie supusspredezbatereşiaprobareConsiliului local al municipiului
Alexandria.
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