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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
privind vânzarea prin licitatie publică a unui teren  

aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situatîn strada Viilor, zona Siloz 

 

Prin expunerea de motive nr. 11294/22.05.2019, Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 

Dragușin, propune un proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitatie publică a unui terenaparținând 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat înstrada Viilor, zona Siloz. 

 

1.  NECESITATEA: 

În programul de activitate al DirectieiPatrimoniu, este inclusă și identificarea de terenuri libere de 

orice sarcini sau ocupate parțial de sarcini, terenuri care aparțin domeniului privat de interes local al 

municipiului Alexandria, pentru care se propune valorificarea rațională si eficientă din punct de vedere 

economic, de către Consiliul Local al municipiului Alexandria.  

În acest sens și pentru soluționarea cererilor agenților economici/persoane fizice privind cumpărarea 

unor terenuri, s-a identificat terenul cu suprafață de 200.00 m.p., din intravilanul municipiului Alexandria, 

situat în str. Viilor, zona Siloz avand urmatoarele caracteristici: 

- aparține domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, fiind identificat la pozitia nr. 6 

din Anexa nr. 1-Lista la Hotărârea nr. 17/30.01.2019 a Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu 

denumirea „teren –în str.Viilor, zona Siloz, 200.00m.p.- curți construcții C.C.”; 

- dreptul de proprietate privată a municipiului Alexandria asupra terenului situat în str. Viilor, zona 

Siloz,  în suprafață de 200.00 m.p., a fost înscris în cartea funciară26140/UAT Alexandria de O.C.P.I. 

Teleorman,  conform încheierii nr.32722/24.04.2019; 

           -din extrasul de carte funciară rezultă explicit că terenul este liber de sarcini sau ipoteci; 

           - terenul ce face obiectul prezentei documentatii, se află în intravilanul municipiului Alexandria, str. 

Viilor, zona Siloz, județul Teleorman; 

- folosința actuală a terenului estede curți construcții. 

 

2. OPORTUNITATEA: 

Având în vedere adreseleunor persoane fizice si juridice depuse laRegistratura Primăriei 

municipiului Alexandria,prin care acestia solicită cumpararea unui teren, în vederea extinderii activităților 



sau realizarea de obiective noi, se propune vânzarea terenului în suprafață de 200.00 m.p. ce aparține 

domeniului privat al municipiului Alexandria, situat în strada Viilor, zona Siloz. 

 Această vânzare generează următoarele beneficii: 

- soluționarea cererilor unor persoane fizice si juridice depuse laRegistratura Primariei municipiului 

Alexandria,prin care acestia solicită cumpărarea unui teren, în vederea extinderii activitaților sau realizarea 

de obiective noi, 

 - venituri financiare suplimentare la bugetul local generate prin încasarea contravalorii terenului 

vândut, taxe si impozite, etc.;  

 Conform Certificatului de urbanism nr.206/24.05.2019, obținut în scopul “vânzare teren”, terenul 

proprietate privată se află in UTR 8;L14– ZONĂ UNITĂȚILE INDUSTRIALE, cu functiunea dominanta a 

zonei este inteprinderi industriale. 

 Functiuni complementare admise ale zonei:construcții destinate depozitării, stocării, ambalării si 

trierii, 

- căi de comunicații rutiere, feroviare si construcții aferente,  
- construcții aferente lucrărilor tehnico- edilitare de deservire, 
- servicii compatibile funcțiunilor zonei. 

 Regimul tehnic: 

Suprafata teren= 200,00 m.p.; 

 Procentul maxim de ocupare a terenului = nu este cazul; 
             Se propune o înălțime maximă a construcților de 15.0m. 
             Se vor respecta prevederile codului civil privind limita proprietăților învechinate. 
             Se vor respecta distanțele admise de codul civil privind retragerile fată de aliniament si de 
amplasare în interiorul parcelei. 
              Autorizarea construcțiise face cu respectarea înălțimi medii a clădirilor învecinate si a caracterului 
zonei. 
              Orice intervenție în zona de protecție a infrastructurii feroviare se va face cu avizul Regiei 
Autonome SNCFR si a Ministerului Transporturilor. 
              La întocmirea documentației se va respecta legea 50/1991, republicată si actualizată, 
H.G.525/1996, republicată, legea 350/2001 actualizată, Codul Civil, precum si alte legi si normative în 
vigoare. 
 

3. LEGALITATEA: 

Proiectul de hotarare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al municipiului 

Alexandria, este justificat si susținut din punct de vedere legal, de următoarele acte legislative în vigoare: 

- prevederile art. 123, alin. (1) si alin. (2) din Legea  nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, 

republicată cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora: “Consiliile locale si consiliile județene 

hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie 

date în administrarea regiilor autonome și institutiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. 

Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul 

privat, de interes local sau județean, în condițiile legii.” si “vânzarea, concesionarea și închirierea se fac 

prin licitatie publică, organizată în condițiile legii.”;  



- prevederile art. 13, alin. (1) din Legea 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republlicată, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căruia: “Terenurile aparținând 

domeniului privat al  

statului sau al unităților administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori 

închiriate 

prinlicitatie publică, potrivitlegii, în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcției.”  

Propunerea privind vânzarea prin licitație publică a unui terenaparținând domeniului privat de 

interes local al municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, str.Viilor, zona Siloz, considerăm că 

este necesară, oportună si legală, drept pentru care se va întocmi un proiect de hotărâre în acest sens. 

 Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
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