
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 56/04.03.2022 privind 
declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din 
municipiul Alexandria și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 
355/29.12.2021 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a 
unor terenuri din municipiul Alexandria  și revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria .

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședintã ordinarã, având în vedere:
- referatul de aprobare nr.57453/20.06. 2022, al primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.57454/20.06.2022, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Economice și al

Direcției Juridic Comercial;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- prevederile Legii nr. 554/2004 a conteciosului administrativ, republicată,cu modificările şi completările 

ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, ale art. 136, alin. (1), ale 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 revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 56/04.03.2022 privind 
declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria.

Art.2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 355/29.12.2021 privind 
declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria  și 
revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria .

Art.3. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalitătii, primarului municipiului Alexandria, Direcției 
Patrimoniu, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                                                  SECRETAR GENERAL,     

Cornelia Ionela ENE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr.186 din 21 iunie 2022



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA PATRIMONIU 
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 
NR.57454/20.06.2022

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 
56/04.03.2022 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri 
din municipiul Alexandria  și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 355/29.12.2021 
privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul 
Alexandria  și revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria .

Prin referatul de aprobare nr.57453/20.06.2022, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Drăgușin,
propune un proiect de hotărâre, cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 
56/04.03.2022 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din 
municipiul Alexandria  și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 355/29.12.2021 privind 
declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria  și 
revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria .

Prin H.C.L. nr. 56/04.03.2022, s-a aprobat declararea ca bunuri apartinând domeniului privat de interes 
local al municipilui Alexandria a unor terenuri din Municipiul Alexandria, prevăzute in anexele nr 1, 2 și 3 ce fac 
parte integrantă din aceasta hotărâre. S-a constatat că bunurile( terenurile) declarate au elementele de 
identificare inregistrate eronat. 

Prin H.C.L. nr. 355/29.12.2021, s-a aprobat declararea ca bunuri apartinând domeniului privat de interes 
local al municipilui Alexandria a unor terenuri din Municipiul Alexandria, prevăzute in anexele nr 1, 2 și 3 ce fac 
parte integrantă din aceasta hotărâre. S-a constatat ca bunurile (terenurile) declarate au elementele de 
identificare inregistrate eronat.

Pentru bunurile imobile- terenuri propuse pentru declarare prin HCL nr. 56/04.03.2022 și H.C.L. nr. 
355/29.12.2021 s-a constatat ca, nu au intrat în circuitul civil și nu au produs efecte juridice.

In consecinţă s-a procedat la reanalizarea actelor administrative , respectiv HCL nr. 56/04.03.2022 și 
H.C.L. nr. 355/29.12.2021, in vederea revocarii si prezentarea propunerii de hotărâre in cadrul şedinţei 
Consiliului Local al municipiului Alexandria din data de 21.06.2022.

Revocarea HCL nr. 56/04.03.2022 și H.C.L. nr. 355/29.12.2021,se va face cu repectarea prevederilor 
din Legea nr. 554/2004 a conteciosului administrativ, republicată,cu modificările şi completările ulterioare.

Susţinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe prevederile următoarelor
acte normative :

- prevederile Legii nr. 554/2004 a conteciosului administrativ, republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare;
Față de cele prezentate mai sus, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 alin.1 și 

art.136 alin.1, art.139, alin. (1), alin (3) din OUG nr.57/2019 Cod 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 şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmit pentru
revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 56/04.03.2022 privind declararea ca bunuri 



aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria  și a Hotărârii Consiliului 
Local al municipiului Alexandria nr. 355/29.12.2021 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de 
interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria  și revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria.

Direcția Patrimoniu,                          Direcția Economică,                                                                    
Director executiv,      Director executiv,
Dumitru OPREA Haritina GAFENCU                                               

Direcția Juridic Comercial,
Director executiv,

Postumia CHESNOIU

RED B.D.



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 57453/20.06.2022

REFERAT DE APROBARE,

cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria 
nr. 56/04.03.2022 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor 
terenuri din municipiul Alexandria  și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 
355/29.12.2021 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri 
din municipiul Alexandria  și revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria .

Prin H.C.L. nr. 56/04.03.2022, s-a aprobat declararea ca bunuri apartinând domeniului privat de interes 
local al municipilui Alexandria a unor terenuri din Municipiul Alexandria, prevăzute in anexele nr 1, 2 și 3 ce fac 
parte integrantă din aceasta hotărâre. S-a constatat că bunurile( terenurile) declarate au elementele de 
identificare inregistrate eronat.  

Prin H.C.L. nr. 355/29.12.2021, s-a aprobat declararea ca bunuri apartinând domeniului privat de interes 
local al municipilui Alexandria a unor terenuri din Municipiul Alexandria, prevăzute in anexele nr 1, 2 și 3 ce fac 
parte integrantă din aceasta hotărâre. S-a constatat ca bunurile (terenurile) declarate au elementele de 
identificare inregistrate eronat.

Pentru bunurile imobile- terenuri propuse pentru declarare prin HCL nr. 56/04.03.2022 și H.C.L. nr. 
355/29.12.2021 s-a constatat ca, nu au intrat în circuitul civil și nu au produs efecte juridice.

In consecinţă s-a procedat la reanalizarea actelor administrative , respectiv HCL nr. 56/04.03.2022 și 
H.C.L. nr. 355/29.12.2021, in vederea revocării si prezentarea propunerii de hotărâre in cadrul şedinţei 
Consiliului Local al municipiului Alexandria din data de 21.06.2022.

Revocarea HCL nr. 56/04.03.2022 și H.C.L. nr. 355/29.12.2021,se va face cu repectarea prevederilor  din 
Legea nr. 554/2004 a conteciosului administrativ, republicată,cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta  este necesară şi oportună fiind făcută 
înconformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- prevederile Legii nr. 554/2004 a conteciosului administrativ, republicată,cu modificările şi completările 
ulterioare,

Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1)şi alin. (3) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, propun 
iniţierea unui proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 
56/04.03.2022 privind declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din 
municipiul Alexandria  și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 355/29.12.2021 privind 
declararea ca bunuri aparţinând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria  și 
revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria .

Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului 
Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi prezentată
Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare.

PRIMAR,

Victor DRĂGUȘIN

RED. B.D.


