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RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE 

 

 

laproiectul  de  hotărâreprivinddezmembrareaunuiimobilaparținând 
domeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria,  

situatînSos.Tr.Măgurele, nr.4, cu nr.cadastral 24013 
 
 

 Prinexpunerea de motive nr. 25303/25.09.2017, Primarulmunicipiului Alexandria, domnul Victor 

Drăgușin, propuneelaborareade cătreServiciulValorificarePatrimoniu, a unuiproiect de hotărâre, cu privirela 

dezmembrareaunuiimobilaparținânddomeniuluipreivatde interes local al municipiului  Alexandria, situat in 

stradaSoșeauaTurnuMăgurele, nr.4, cu număr cadastral 24013. 

 

 

          NECESITATE SI OPORTUNITATE 
 
Imobilulînsuprafață de 56 211.00mp, situatînstradaSoșeauTurnuMăgurele, aparținânddomeniuluiprivat de 

interes local, înscrisîncarteafunciară 24013, a intratîn patrimonial municipiului Alexandriaînbaza H.C.L. nr. 

114/22.05.2009, prin care s-a aprobatdeclararea ca bunaparținânddomeniuluiprivatdeinteres local al 

unorimobile din municipiul Alexandria. 

Pentruamenajareaunuiparcîn  zonafostei U.M.01462, stradaSoșeauTurnuMăgurele, nr.4, cu 

finanțareprinProgramulOperațional Regional (P.O.R.) 2014- 2020, obiectivul specific 4.2- 

Reconversiesirefuncționalizareaterenurilordegradatesi a suprafețelor de terenvacantesauneutilizabile din 

municipiiresedință de județ, estenecesarădezmembrareaimobilului din stradaSoșeauTurnuMăgurele, nr.4, 

cu număr cadastral 24013, după cum urmează: 

- lotulnr. 1, însuprafațămăsurată de 5 694.00mp, situatînmunicipiul Alexandria, str. Sos. Tr. 
Măgurele, nr.4, 



- lotulnr. 2, însuprafațămăsurată de 750.00mp, situatînmunicipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Măgurele, 
nr.4, 

- lotulnr. 3, însuprafațămăsurată de 718.00mp, situatînmunicipiul Alexandria, str. Sos. Tr. Măgurele, 
nr.4, 

- lotulnr. 4, însuprafațămăsurată de 19 368.00mp, situatînmunicipiul Alexandria, str. Sos. Tr. 
Măgurele, nr.4, 

- lotulnr. 5, însuprafațămăsurată de 29 681.00mp, situatînmunicipiul Alexandria, str. Sos. Tr. 
Măgurele, nr.4. 

             Conform GhiduluiSolicitantuluiîncadrul P.O.R. 2014-2020, se pot depunecereri de finanțare care 

săconținămaimultelocații /terenuri cu condiția ca fiecaredintreacesteasă nu aibă o suprafațămai mica de 

1000mp. 

 

 

LEGALITATE 

 

 

Proiectul de hotărâresupusspreaprobareestesusținut din punct de vedere legal de următoareleprevederi de 

acte normative: 

- prevederileLegiinr.7/1996 a cadastruluisi a publicitățiiimobiliare, republicată; 

- prevederileOrdinuluinr.700/2014, al AgențieiNaționale de CadastrusiPublicitateImobiliară, 

pentruaprobareaRegulamentului de organizaresifuncționare a birourilor de 

cadastrusipublicitateimobiliară; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. “c”, din Legeanr. 215 / 2001, aadministrațieipublice locale, 

republicată cu modificărilesicompletărileulterioare. 

 

Proiectul de hotărâreimpreună cu intreagadocumentație, va fi 

supusspredezbatereasiaprobareaConsiliului Local al municipiului Alexandria.  
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