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JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr. 13.389/19.06.2018 

  

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

                la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public 
                de interes local al municipiului Alexandria, a unui  teren intravilan avand numarul cadastral 25535,  

situat in zona Service Auto-ICIL 

 

In urma verificărilor in teren, privind identificarea de terenuri, sustinute de prevederile art. 8, alin. (1) din 
Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora 
„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”,  s-a constatat oportunitatea insusirii activitatii 
de trecere a unui teren din domeniul privat in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, in 
vederea depunerii proiectului in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Axa Prioritara 4, 
Prioritatea de investitii 4e, Obiectivul Specific 4.1-reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet 
prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila pentru proiectul „Reducerea emisiilor de carbon in 
Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic. Pe terenul respectiv se va amenaja un „depou 
auto” care face parte din proiectul de investitii mai sus mentionat. 

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 trecute din domeniul privat in 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria.            

Terenul mentionat mai sus in suprafata de 11.720,00 m.p. apartine domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, conform prevederilor H.C.L. nr. 99/31.10.2002, iar trecerea acestuia din domeniul privat 
in domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, in conditiile legii, este necesara in vederea 
depunerii proiectului mai sus mentionat, deoarece unul dintre criteriile de eligibilitate ale proiectului respectiv, il 
reprezinta apartenenta bunului respectiv la domeniul public de interes local al municipiului Alexandria.           

Conform prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 45, alin. (1), alin. (3), art. 115, alin (1), lit. “b”, 
art. 119, art. 120, alin. (1), alin. (2) si ale art. 122, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile 
proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare  si pentru valorificarea eficientă a bunurilor 
aparținând domeniului public sau privat de interes local in scopul imbunatatirii serviciilor publice prestate către 
populație, consider utilă promovarea prezentului proiect de hotărâre, privind trecerea din domeniul privat in 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, a unui  teren intravilan avand numarul cadastral 
25535, situat in zona Service Auto-ICIL.  

Urmare a celor menționate mai sus si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 
215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, propun 
elaborarea de către Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privat in 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria, a unui  teren intravilan avand numarul cadastral 
25535, situat in zona Service Auto-ICIL. 

  



            Proiectul de hotărâre impreună cu intreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 
PRIMAR , 

Victor DRAGUSIN 
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