
ROMÂNIA 
JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

   Privește: modificarea H.C.L. nr. 311/24.11.2021, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului 

public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria 

              
      Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședintã ordinarã, având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 96.144/23.11.2022, al Primarului Municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 96.145/23.11.2022, al Direcției Patrimoniu, Direcției Economice și 

Direcției Juridic Comercial; 

- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 58, art. 59, art. 61 și ale art. 62 din  Legea nr. 24/27.03.2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g) și ale  

art. 196,  alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se modifică poziția nr. 1 din Anexa nr. 1 (Lista) și Anexa nr. 2 (Plan de amplasament și delimitare nr. 

1) la H.C.L. nr. 311/24.11.2021, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes local a unor 

terenuri din municipiului Alexandria și vor avea următorul cuprins prevăzut în Anexa nr. 1 (Lista) și Anexa nr. 2 

(Plan de amplasament și delimitare), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 311/24.11.2021, privind declararea unor imobile ca bunuri 

aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, rămân neschimbate. 

Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 

Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Direcției 

Patrimoniu, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere și punere în aplicare. 

 
 

               PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

                          CONSILIER,                                                                              SECRETAR GENERAL,      

   

                 Gina Georgeta CUREA                                                                   Alexandru Răzvan CECIU 

 
 

                                                        

 

ALEXANDRIA 

Nr.__________ din 25 noiembrie 2022 
 



 
JUDEȚUL TELEORMAN                                                                                                      ANEXA nr. 1 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                              H.C.L. nr…………din 25 noiembrie 2022 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

LISTA 

cu elementele de identificare ale terenurilor declarate 
ca bunuri aparținând domeniului public de interes local   

al municipiului Alexandria 

 

 

Nr. 

crt. 

Amplasamentul terenului intravilan declarat 

ca bun aparţinând domeniului public de 

interes local al municipiului Alexandria 

Suprafață teren 

mp 

Categoria de 

folosință 

1 Municipiul Alexandria, str. Cuza Vodă, 

cartier  blocuri A,B,C,D 

5715 CC 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ, 

CONSILIER,                                                                                                        

Gina Georgeta CUREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 96.144/23.11.2022 

 

REFERAT DE APROBARE, 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 311/24.11.2021, privind declararea ca bunuri 

aparținând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria 

 

 

Prin H.C.L. nr. 311/24.11.2021 s-a aprobat declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes 

local a unor terenuri din municipiul Alexandria, printre care și terenul situat în strada Cuza Vodă, cartier blocuri 

A,B,C,D. 

Întrucât la calculul inițial al suprafeței au fost incluse și suprafețe care nu făceau obiectul măsurătorilor 

(suprafețele construite ale blocurilor de locuințe), s-a procedat la recalcularea suprafeței terenului și a rezultat o 

suprafață corectă de 5715 mp, astfel că se propune modificarea poziției nr. 1 din Anexa nr. 1 (Lista) și modificarea 

Anexei nr. 2 (Plan de amplasament și delimitare nr. 1) la H.C.L. nr. 311/24.11.2021 privind declararea ca bunuri 

aparținând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, respectiv înscrierea 

suprafeței de 5715 mp în loc de 8790 mp, celelalte elemente de identificare rămânând neschimbate.   

Modificarea va fi înscrisă în Anexa nr. 1 (Lista) și în Anexa nr. 2 (Plan de amplasament și delimitare), 

anexe care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.   

Proiectul de hotărâre supus spre aprobare  este susținut din punct de vedere legal de următoarele 

prevederi de acte normative: 

- prevederile art. 58, art. 59, art. 61 și art. 62, din Legea 24/27.03.2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g) și ale art. 196,  alin. (1), lit. 

a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Propunerea de mai sus fiind necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și art. 

240, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

propun inițierea unui proiect de hotărâre  cu privire la modificarea H.C.L. nr. 311/24.11.2021, privind declararea ca 

bunuri aparținând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiului Alexandria.  

 Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului 

Alexandria vor întocmi Raportul comun de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, vor fi prezentate 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria în vederea dezbaterii și aprobării. 

 

 

PRIMAR,  

Victor DRĂGUȘIN 

 
 

RED M.C 

 

 

 

 



JUDEŢUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Direcția Patrimoniu 

Direcția Economică 

Direcția Juridic Comercial 

Nr. 96.145/23.11.2022 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 311/24.11.2021, privind declararea ca bunuri 

aparținând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria 

 

   Prin referatul de aprobare nr. 96.144/23.11.2022, Primarul Municipiului Alexandria propune un proiect de 
hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 311/24.11.2021, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului 
public de interes local a unor terenuri din municipiului Alexandria.  

Prin H.C.L. nr. 311/24.11.2021, s-a aprobat declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes 
local a unor terenuri din municipiul Alexandria, printre care și terenul  situat în str. Cuza Vodă, cartier blocuri 
A,B,C,D. 

Întrucât la calculul inițial al suprafeței au fost incluse și suprafețe care nu făceau obiectul măsurătorilor 
(suprafețele construite ale blocurilor de locuințe), s-a procedat la recalcularea suprafeței terenului și a rezultat o 
suprafață corectă de 5715 mp, astfel că este necesară modificarea poziției nr. 1 din Anexa nr. 1 (Lista) și 
modificarea Anexei nr. 2 (Plan de amplasament și delimitare nr. 1) la H.C.L. nr. 311/24.11.2021 privind declararea 
ca bunuri aparținând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria, respectiv 
înscrierea suprafeței de 5715 mp în loc de 8790 mp, celelalte elemente de identificare rămânând neschimbate.   

Modificarea va fi înscrisă în Anexa nr. 1 (Lista) și în Anexa nr. 2 (Plan de amplasament și de limitare), 
anexe care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.   

Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 311/24.11.2021, privind declararea unor terenuri ca 
bunuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, generează următoarele beneficii: 

-hotărârea consiliului local devine document juridic justificativ pentru întocmirea documentaţiei necesare 
intabulării bunului respectiv; 

-accesarea de fonduri în vederea lucrărilor de reabilitare în zonă; 
-valorificarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria. 

             Proiectul de hotărâre supus spre aprobare  este susținut din punct de vedere legal de următoarele 
prevederi de acte normative: 

- prevederile art. 58, art. 59, art. 61 si art. 62, din Legea nr. 24/27.03.2000,privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g) și ale art. 196,  alin. (1), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

            Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 136, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport 
și proiectul de Hotărâre întocmit pentru modificarea H.C.L. nr. 311/24.11.2021, privind declararea unor bunuri 
aparținând domeniului public de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria. 
 

       Direcția Patrimoniu,                        Direcția Economică,                 Direcția Juridic Comercial,             

        Director executiv,                            Director executiv,                      Director executiv                   

         Dumitru OPREA                              Haritina GAFENCU                     Postumia CHESNOIU 

 



 

 
  
 

 

 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                                                                                                              CONSILIER, 
                                                                                                                    Gina Georgeta CUREA 

   
STR. CUZA VODĂ, CARTIER BLOCURI A,B,C,D Anexa nr. 2  la 

H.C.L.  

Nr.______din 25 noiembrie 2022 

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI 
DELIMITARE  

 

   SUPRAFATĂ TEREN = 5715 mp 
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