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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

                la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public 

                de interes local al municipiului Alexandria, a unui imobil situat in strada Constantin Brancoveanu, nr. 

71 

 
 

Prin adresa Directiei pentru Agricultura Teleorman, nr. 4.574/09.05.2017, inregistrata la Primaria 
municipiului Alexandria cu nr. 12.398/09.05.2017, aceasta ne solicita trecerea imobilului “Casa Anghel 
Capra” din Alexandria, strada Constantin Brancoveanu, nr. 71, judetul Teleorman, din proprietatea 
privata de interes local a municipiului Alexandria in proprietatea publica a statului, prin administrator 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si mai departe dat in administrarea Directiei pentru Agricultura 
Judetene Teleorman, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate 
publica.  
 Imobilul solicitat apartine domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, conform prevederilor 

prevederile art. 1 din H.C.L. nr. 35/19.04.2005. 

Trecerea imobilului respectiv din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, 

se va face cu respectarea art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile 

si completarile ulterioare, unde se precizeaza, ca: “Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre a 

Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local.”  

Avand in vedere cele mentionate mai sus, este necesara trecerea terenului propus din domeniul privat in 

domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, in vederea trecerii acestuia din domeniul public de interes 

local al municipiului Alexandria in domeniul public al statului roman, in conditiile legii. 

Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215 / 2001 a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Directia 

Patrimoniu, a unui proiect de hotarare, cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria, a unui imobil situat in municipiul Alexandria, strada Constantin Brancoveanu, nr. 71. 

 



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

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

PRIMAR , 

Victor DRAGUSIN 

 

 

 

 


