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Nr. 15.527/15.07.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind declararea ca bunuri aparținand domeniului public de interes local 

al municipiului Alexandria, a unor terenuri intravilane pe care este amplasata strada prof. Mircea 

Scarlat 

 

In programul de activitate al Directiei Patrimoniu, este inclusă si identificarea de imobile (terenuri) libere de 

orice sarcini sau ocupate parțial de sarcini, imobile (terenuri) care se propun a fi declarate in domeniul public de 

interes local al municipiului Alexandria. 

In urma verificărilor in teren, privind identificarea de terenuri, sustinute de prevederile art. 287, lit. „b” din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora: 

„Toate bunurile aparținând unităților administrativ - teritoriale sunt supuse inventarierii anuale” si conform prevederilor 

art. 286, alin. (4) din aceeasi ordonanta, potrivit carora: „Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului 

este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum 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 ca fiind bunuri de uz sau de 

interes public naţional ori judeţean”, s-a constatat oportunitatea insusirii activitatii de declarare a unor terenuri 

intravilane din municipiul Alexandria, pe care este amplasata strada prof. Mircea Scarlat.  

Necesitatea declarării acestor bunuri ca aparținând domeniului public de interes local al municipiului 

Alexandria, se regasește atunci cand se procedeaza la completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria cu bunurile respective si la intabularea acestora, inclusiv a 

terenurilor, in acest fel, hotărârea consiliului local devenind document juridic justificativ pentru obținerea 

documentațiilor necesare intabulării bunurilor. 

 Avand in vedere prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 286, alin. (4), 287, lit. “b”, art. 

289, alin. (1) si ale punctului 1 din Anexa 4-Lista cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al 

comunei, al oraşului sau al municipiului, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare si pentru valorificarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului 

public de interes local, consider utilă promovarea prezentului proiect de hotărâre privind declararea ca 

bunuri aparținand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, a unor terenuri intravilane 

pe care este amplasata strada prof. Mircea Scarlat. 

            Urmarea celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de 

către Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotărâre cu privire la declararea ca bunuri aparținand 



domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, a unor terenuri intravilane pe care este 

amplasata strada prof. Mircea Scarlat. 

 

            Proiectul de hotărâre impreună cu intreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUȘIN 

 

 

 

 

Red. D.O. 

 


