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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare privind constituirea comisiei speciale 

pentru intocmirea inventarului bunurilor 
   care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria 

 
  

                       Prin expunerea de motive nr. 30.931/16.11.2017, Primarul muncipiului Alexandria, domnul 
Victor Dragusin propune un proiect de hotarare cu privire la constituirea comisiei speciale pentru intocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria. 

In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea 

publica, cu modificarile si completarile ulterioare, “Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al 

municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă şi din alte bunuri de uz sau de interes 

public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de 

uz sau de interes public naţional ori judeţean.” 

Astfel, domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor este alcatuit din 

urmatoarele bunuri: 

1. drumurile comunale, vicinale şi străzile; 

    2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement; 

    3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 

    4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu 

instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente; 

    5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile 

publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea; 

    6. locuinţele sociale; 

    7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional; 

    8. bogăţiile de orice natura ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes 

public naţional; 



    9. terenurile cu destinaţie forestiera, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt 

proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 

    10. cimitirele orăşeneşti şi comunale. 

    11. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces aferente, 

diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de 

croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv 

faleza aferentă - care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 

12. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice care nu sunt declarate de interes public naţional sau 

judeţean; 

13. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte 

construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigaţia civilă, bazine, 

acvatorii şi şenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi 

pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie care 

nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 

14. digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de interes public naţional sau 

judeţean. 

15. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: 

grădiniţe, scoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, seminarii teologice, scoli profesionale 

şi scoli postliceale fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau al 

municipiului Bucureşti, în a căror raza teritoriala îşi desfăşoară activitatea, şi trec în administrarea 

inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în condiţiile 

legii. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat. 

16. alte bunuri de uz si de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca 

nu sunt declarate prin lege ca bunuri de uz ori interes public national sau judetean. 

In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate 

publica, cu modificarile si completarile ulterioare,  “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

unităţilor administrativ-teritoriale se întocmeşte şi se modifică, după caz, de comisii special constituite, 

conduse de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii 

unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de persoanele delegate de către aceştia. Inventarele astfel 

însuşite se centralizează de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi 

se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenenţa bunurilor la domeniul public 

judeţean sau de interes local.” 

De asemenea comisia speciala va intocmi proiecte de hotarari privind orice completare sau 

modificare a inventarului bunurilor care apartin domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale. 



Aceste proiecte se vor intocmi cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000, privind normele 

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioiare. 

Modificarile si sbrogarile pozitiilor din cuprinsul inventarului bunurilor care apartin domeniului 

public se vor trece in corpul proiectului de hotarare, precum si in corpul hotararii consiliului local. 

Completarile la inventare vor fi mentionate separat in anexa/e la proiectul de hotarare, 

precum si in anexa/e la hotararea consiliului local. 

In conformitate cu Normele tehnice pentru intocmirea bunurilor care alcatuiesc domeniul 

public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, comisia speciala pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria se propune a avea urmatoarea 

componenta: 

Presedinte - Victor DRAGUSIN – primarul municipiului Alexandria; 
Membri:     - Iulian PURCARU – secretarul municipiului Alexandria si secretar al comisiei 

speciale; 
                                      - Haritina GAFENCU – director executiv Directia Economica; 
                                      - Razvan Adrian GHITA – consilier Compartimentul Urbanism; 
                                      - Postumia CHESNOIU – sef Serviciul Juridic Comercial.        

 
Propunerea privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al municipiului Alexandria consideram, ca este necesara, oportuna si legala, 
drept pentru care se va intocmi un proiect de hotarare in acest sens. 

 
Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si 

aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria.             
 
                   

                 SERVICIUL GESTIONARE                                              DIRECTIA ECONOMICA,                                                  

   PATRIMONIU PUBLIC SI PRIVAT,                                 Director executiv                                   

                                          Sef serviciu,                                                 Haritina GAFENCU 

                                          Mirela BENE                                                                       
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