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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

Priveşte: constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind 
concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local 
al Municipiului Alexandria 

 
Conform prevederilor  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile aparţinând domeniului privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute , concesionate ori închiriate prin licitaţie publică, 
potrivit legii ( art.13, alin.1, alin.2 ). Licitaţia se efectuează, în condiţiile legii, de comisiile instituite în acest 
scop, prin hotărâre a consiliilor locale.( Legea nr. 50/1991, art.16, alin. 4 ). 

Comisia  municipala pentru organizarea licitaţiilor publice privind concesionarea bunurilor aparţinând 
domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria denumita si comisia de evaluare,  
conform : Capitolul XII – Comisia de evaluare - art.37 alin.(1) si alin. (2) din HCL nr. 192 din 25.06.2015 , 
privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor apartinand domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria si conform Sectiunii a 7 a, Comisia de evaluare – art. 15, alin. (1) si alin (2) 
din HGR nr. 168/2007 privind aprobarea Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, se constituie astfel: “ Comisia de evaluare 
este alcatuita dintr-un numar impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.” si alin.(2),” Fiecaruia dintre 
membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.”  

 Prin HCL nr. 11 din 13 iulie 2016, a fost constituită comisia municipală pentru organizarea 
licitaţiilor publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 
municipiului Alexandria. 

Datorită unor situaţii legate de structura si atributiile personalului din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului, aparute ca urmarea a aprobarii prin H.C.L. nr. 233 din 24 august 2017 a 
organigramei, statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Alexandria , este necesara constituirea unei alte comisii municipale pentru organizarea de 
licitaţii publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 
Municipiului Alexandria, pe care o propunem în urmatoarea componenţă:  

 
Presedinte:  Ioan AUGUSTIN – Viceprimar; 
 
Membri :      Mirela BENE – Directia Patrimoniu; 

Lazăr GHEORGHE  - Serviciul Juridic Comercial; 
Floarea PREDA - Serviciul Juridic Comercial; 
Gina SELEA –  Birou Taximetrie Autorizatii comerciale ; 

  Simona CATANA  – Direcţia Tehnic Investiţii;                                    
  Reprezentant – AJFP Teleorman.  

Secretar: Daniela BARBALATA -  Directia  Patrimoniu. 
  



Presedinte supleant:  Gica ANGHEL – Viceprimar; 
 
Membri supleanţi:   Postumia CHESNOIU – Serviciul Juridic Comercial; 

    Ileana GANEA –  Serviciul Juridic Comercial; 
    Daniela EPURE -  Direcţia Patrimoniu; 
    Darvinel ONISOARA –  Directia Patrimoniu; 
    Carmen PANOIU –  Direcţia Tehnic Investitii; 
 

Secretar supleant : Mirela BENE – Directia Patrimoniu. 
 
 

 
 
 

. 
             Propunerea privind constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind 
concesionarea bunurilor aparţinănd domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria, 
considerăm că este necesară, legală şi oportună, drept pentru care se va întocmi proiect de hotărâre în 
acest sens. 
             Proiectul de hotărâre va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria. 
 
 
          Serviciul Valorificare Patrimoniu                                                     Direcţia Buget Finanţe Taxe şi 
Impozite          
                      Mirela BENE                                                                                               Haritina GEFENCU                                               
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