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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind  modificarea  H.C.L. nr. 286 din 10 octombrie 2017   
privind trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria si administrarea 

Consiliului Local al municipiului Alexandria, in domeniul privat al statului si administrarea Ministerului 
Sanatatii, a unor unitati locative, tip A.N.L., si transmiterea in folosinta gratuita pe durata existentei 

constructiei a cotei parti de teren aferenta acestora 
 

 

 
Prin expunerea de motive nr. 4224/22.02.2018, Primarul municipiului Alexandria, d-l Victor Drăgușin, 

propune un proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 286/10.10.2017  privind trecerea din domeniul 
privat de interes local al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, in 
domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii, a unor unitati locative, tip A.N.L., si transmiterea 
in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a cotei parti de teren aferenta acestora.  

 
1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 
 Prin HCL nr. 286/10.10.2017  s-a aparobat trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria si administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, in domeniul privat al statului si 
administrarea Ministerului Sanatatii, a unor unitati locative, tip A.N.L., si transmiterea in folosinta gratuita pe 
durata existentei constructiei a cotei parti de teren aferenta acestora.  

Se impune modificarea art.1 la H.C.L. nr. 286/10.10.2017 avand in vedere prevederile art. 8, alin. (2) din 
Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinte, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare: “(2) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, inclusiv cele construite si destinate in mod 
exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau sanatate, realizate in conditiile acestei legi, fac obiectul 
proprietatii private a statului “ . 

 
2. LEGALITATEA 

 
Proiectul de hotărare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, 

este justificat si susținut din punct de vedere legal de urmatoarele acte normative: 

- prevederile art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile  H.C.L. nr. 286/10.10.2017, privind trecerea din domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria si administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, in domeniul privat al statului si 
administrarea Ministerului Sanatatii, a unor unitati locative, tip A.N.L., si transmiterea in folosinta gratuita 
pe durata existentei constructiei a cotei parti de teren aferenta acestora.  

- prevederile art. 8, alin. (2) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru locuinte, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare : “(2) Locuintele pentru tineri destinate inchirierii, 
inclusiv cele construite si destinate in mod exclusiv inchirierii tinerilor specialisti din invatamant sau 
sanatate, realizate in conditiile acestei legi, fac obiectul proprietatii private a statului “ ; 

 
 
 
 
 



- prevederile art. 36,  alin.  (1),  alin.  (2),  lit.  ,,c’’,  alin. (5),  lit. ,,a’’ si ale art. 123, alin. (1) din Legea 
215/2001, a administrației publice locale,  republicată,  cu modificările si completările ulterioare. 

 
Propunerea privind modificarea  H.C.L. nr. 286/10.10.2017, privind trecerea din domeniul privat de interes 

local al municipiului Alexandria si administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, in domeniul privat al 
statului si administrarea Ministerului Sanatatii, a unor unitati locative, tip A.N.L., si transmiterea in folosinta gratuita 
pe durata existentei constructiei a cotei parti de teren aferenta acestora, considerăm, că este necesară, oportună 
si legală, drept pentru care s-a întocmit prezentul  proiect de hotărâre. 
          Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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