
ROÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alexandria in comisia de 
evaluare pentru organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii bunurilor aparţinând domeniului 
public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria.

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință extraordinară, 
având în vedere :

-referatul de aprobare nr. 39407/20.05.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
-raportul de specialitate nr. 39408/20.05.2022 al Biroului Cancelarie, Sisteme de Management;
-adresa nr. 5/19.05.2022 a Partidului Național Liberal – Organizația Municipală Alexandria;
-adresa nr. 37722/17.05.2022 a grupului de consilieri locali ai Partidului Social Democrat
-avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al municipiului

Alexandria;
-prevederile art. 317 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României;
--prevederile art. 131 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României;
-prevederile art. 129, alin. (1) si alin (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 

României;
În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

al României,

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se desemneaza domnul Vecu Mihai președinte al comisiei de evaluare pentru organizarea 
de licitaţii publice în vederea închirierii bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local 
al Municipiului Alexandria;

Art.2.- Se desemneaza domnul Augustin Ioan membru supleant al comisiei de evaluare pentru 
organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de 
interes local al Municipiului Alexandria;

Art.3.- Prin grija Secretarului General municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului 
Alexandria și persoanelor nominalizate pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE  ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
CONSILIER,                                           SECRETAR GENERAL,

Ene Ionela Cornelia Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr. 135 din 20 mai 2022



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 39407 din 20.05.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului 
Alexandria in comisia de evaluare pentru organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii bunurilor 
aparţinând domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria.

Prin adresa nr. 5/19.05.2022, Partidul Național Liberal – Organizația Municipală Alexandria, 
desemnează pentru a face parte din comisia de evaluare pentru organizarea de licitaţii publice în vederea 
închirierii bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria 
pe dl. consilier Vecu Mihai pentru ocuparea funcției de președinte al comisiei, iar prin adrea nr. 
37722/17.05.2022, dl Petcu Marian Dragoș, reprezentant al grupului de consilieri locali ai Partidului 
Social Democrat, îl desemnează pe dl. Augustin Ioan, ca membru supleant al comisiei.

În consformite cu prevederile art. 317, alin. (3), lit. (b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, “Membrii comisiei de evaluare sunt: reprezentanţi ai consiliilor judeţene, 
consiliilor locale sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, precum şi ai structurilor 
teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, numiţi în acest scop, în situaţia în care 
concedentul este unitatea administrativ-teritorială”. De asemenea, la art. 131 din OUG nr. 57/2019 se 
prevede : “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în 
societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, 
prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil 
şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale”.

Ca urmare in conformitate cu prevederile art. 136, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei, propun elaborarea unui proiect de hotarare de catre Biroul Cancelarie, Sisteme 
de Management, privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alexandria in 
comisia de evaluare pentru organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii bunurilor aparţinând 
domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria, proiect de hotarare care 
impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria.

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUŞIN



JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. 39408 din 20.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alexandria in comisia 
de evaluare pentru organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii bunurilor aparţinând 
domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria.

Prin referatul de aprobare nr. 39407/20.05.2022, Primarul municipiului Alexandria propune 
intocmirea de catre Biroul Cancelarie, Sisteme de Management a unui proiect de hotarare privind
desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alexandria in comisia de evaluare pentru 
organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii bunurilor aparţinând domeniului public sau privat 
de interes local al Municipiului Alexandria.

Propunerea s-a facut motivat de faptul ca prin adresa nr. 5/19.05.2022, Partidul Național Liberal 
– Organizația Municipală Alexandria, desemnează pentru a face parte din comisia de evaluare pentru 
organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii bunurilor aparţinând domeniului public sau privat 
de interes local al Municipiului Alexandria pe dl. consilier Vecu Mihai pentru ocuparea funcției de 
președinte al comisiei, iar prin adrea nr. 37722/17.05.2022, dl Petcu Marian Dragoș, reprezentant al 
grupului de consilieri locali ai Partidului Social Democrat, îl desemnează pe dl. Augustin Ioan, ca 
membru supleant al comisiei.

În consformite cu prevederile art. 317, alin. (3), lit. (b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României, “Membrii comisiei de evaluare sunt: reprezentanţi ai consiliilor judeţene, 
consiliilor locale sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, precum şi ai structurilor 
teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, numiţi în acest scop, în situaţia în care 
concedentul este unitatea administrativ-teritorială”. De asemenea, la art. 131 din OUG nr. 57/2019 se 
prevede : “Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în 
societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, 
prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor 
aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale”.

Potrivit celor mentionate mai sus consideram ca propunerea Primarului municipiului Alexandria 
cuprinsa in referatul de aprobare este legala, drept pentru care s-a intocmit proiectul de hotarare cu 
privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alexandria in comisia de 
evaluare pentru organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii bunurilor aparţinând domeniului 
public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria, proiect de hotarare care impreuna cu 
intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului 
Alexandria.

ȘEF BIROU,
Plosceanu Cristian


