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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

             la proiectul de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public  

de interes local a unui teren din municipiul Alexandria 

 

 

 

În urma verificărilor în teren, privind identificarea de terenuri, susţinute de prevederile art. 122 

din Legea nr. 215 din 23.04.2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, conform căreia toate ,,bunurile aparținând unităților administrativ - teritoriale 

sunt supuse inventarierii anuale’’ si conform art. 120, alin. (1) din aceeaşi lege potrivit căruia ,,aparțin 

domeniului public de interes local sau județean bunurile, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz 

sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național’’ s-a constatat 

oportunitatea însuşiriiactivităţii de declarare a unui teren, în vederea soluţionării cererilor de 

concesionare şi închiriere ale persoanelor juridice, pentru desfăşurareaşi diversificarea activităţii 

comerciale în folosul comunităţii. 

Necesitatea declarării acestui bun ca aparținând domeniului public de interes local se regăsește 

atunci când se procedează la intabularea bunului, inclusiv a terenului, in acest fel, Hotărârea Consiliului 

Local devenind document juridic justificativ pentru obținerea documentațiilor necesare intabulării 

bunurilor. 



Conform art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 120, alin.(1), si ale art. 115, alin. (1), lit. b), din 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare 

şi pentru valorificarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public sau privat de interes local în 

scopul diversificării serviciilor către populație, consider utilă promovarea prezentului proiect de hotărâre 

privind declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local a unui teren din municipiul 

Alexandria. 

Urmarea celor menționate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea 

nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

propun elaborarea de către Arhitectul Sef, Direcţia Buget, Finanţe, Taxe şi 

Impozite,DirecţiaAdministraţie Publică Locală si Serviciul Administrare Patrimoniu a unui proiect de 

hotărâre cu privire la declararea ca bun aparținând domeniului public de interes local a unui teren din 

municipiul Alexandria. 

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

Consiliului Local al municipiului Alexandria.  

 

 

 

PRIMAR, 

 

Victor DRÃGUȘIN 

 

 

 


