
ROMÂNIA 
JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
 

Privește:dezmembrareaunuiterenaparținânddomeniului publicde interes local al municipiuluiAlexandria 
situatîn zona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, stradaFrațiiGolești, stradaDunării, strada Nicolae 
Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620 
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, județulTeleorman,întrunitînsedințăordinară, avândînvedere: 

- Referat de aprobare nr.94657/15.11.2022, alPrimaruluimunicipiului Alexandria; 
- raportulcomun de specialitate nr.94658/15.11.2022, alDirecțieiPatrimoniu, al DirecțieiEconomice, al 

DirecțieiJuridic Comercial; 
- avizulcomisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- prevederile H.C.L.nr.25/28.10.2020, privinddeclarareaca bunuriaparținânddomeniului public de interes 

local a unorterenuri din municipiul Alexandria; 
- prevederileLegii nr.7/1996 a cadastruluiși a publicitățiiimobiliare, republicată; 
- prevederileOrdinului nr.700/2014, al AgențieiNaționale de CadastrușiPublicitateImobiliară, 

pentruaprobareaRegulamentului de organizareșifuncționare a birourilor de 
cadastrușipublicitateimobiliară; 

- prevederile art.129, alin.(1), alin (2) lit.“c”,din OUG nr. 57/03.07.2019,privindCodulAdministrativ. 
 
Întemeiulprevederilorart. 136, alin.(1)sialeart. 196,alin. (1), lit. “a”din OUG nr. 57/03.07.2019,privind 

CodulAdministrativ.  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1. Se aprobădezmembrareaunuiterenaparținânddomeniului public  de interes local al municipiului 
Alexandria, situatînzona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, stradaFrațiiGolești, stradaDunării, strada Nicolae 
Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620,în 2loturidupă cum urmează: 

- lotul nr.1, însuprafațămăsurată de 13 559.00mp, situatînzona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, 
stradaFrațiiGolești, stradaDunării, strada Nicolae Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620, 

- lotul nr.2, însuprafațămăsurată de 198.00mp, situatînzona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, 
stradaFrațiiGolești, stradaDunării, strada Nicolae Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620, 

identificateconform anexeinr.1- plan de amplasamentsidelimitareterenpropuspentrudezmembrare, anexa nr.2- 
plan de încadrareînteritoriu, anexe care facparteintegrantă din prezentahotărâre. 

Art.2. Prin grijaSecretarului General al municipiului Alexandria, prezentahotărâreva fi transmisăInstituției 
PrefectuluijudețuluiTeleormanpentruverificarealegalității, Primaruluimunicipiului Alexandria, DirecțieiPatrimoniu, 
DirecțieiEconomice, Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere și punere în aplicare.  

 
 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,SECRETAR GENERAL, 
 Gina Georgeta CUREA Alexandru Răzvan CECIU 
 
 
 
 
 
ALEXANDRIA, 
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DirecțiaPatrimoniu 
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RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE 
 

la proiectul  dehotărâreprivinddezmembrareaunuiterenaparținând 
domeniuluipublicde interes local al municipiului Alexandria,  

situatînzona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, stradaFrațiiGolești, stradaDunării, strada Nicolae 
Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620 

 
 
 

 Prin referatul de aprobare nr.94657/15.11.2022, Primarulmunicipiului Alexandria, domnul Victor Drăgușin, 

propuneelaborareade cătreDirecțiaPatrimoniu, a unuiproiect de hotărâre, cu privirela 

dezmembrareaunuiterenaparținânddomeniului publicde interes local al municipiului  Alexandria, situatînzona 

blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, stradaFrațiiGolești, stradaDunării, strada Nicolae Bălcescu, 

stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620. 

Terenulînsuprafață de 13 757.00mp, situatînzona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, stradaFrațiiGolești, 

stradaDunării, strada Nicolae Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620, aparținânddomeniului publicde 

interes local, a intratînpatrimoniulmunicipiului AlexandriaînbazaH.C.L.nr.25/28.10.2022, privind 

declararea ca bunuriaparținânddomeniului public de interes local a unorterenuri din municipiul Alexandria. 

In temeiulprevederilor art.134 alin.(1) si art 135 alin(1) lit a  din Ordinul nr.700/2014 
privindaprobareaRegulamentului de avizare, receptive siinscriere in evidentele de cadastrusi carte funciara 
conform cărora: 
- imobilulpoate fi modificatprinalipirisaudezlipiri. Acesteoperaţiuni de modificare a imobiluluiau caracter 

 material şi nu implicăniciun transfer de proprietate. Modificările care intervinprinoperaţiunile de alipire/dezlipire 
se fac pe bazaunordocumentaţiicadastralerecepţionate de biroulteritorialşi a unui act 
încheiatînformăautenticănotarială, 
- dezlipireaesteoperaţiunea de împărţire a unuiimobilînscrisîncarteafunciarăîndouăsaumaimulte 

imobile cu suprafeţeegale/inegalece se vorînscrieîncărţifunciaredistincte. 
Pentru atragerea  de fonduri la bugetul local al municipiului Alexandria, întregirea veniturilor care constituie 
baza de completare a bugetului local al localității, pentruvalorificareaeficientă a imobiluluișiținândcont de 
cererileunoragenți economici / persoanefizice,învedereaexploatăriintegrale a acestorterenuri a apărut ca 
necesitatedezmembrareaterenuluiîndouăloturidupă cum urmează: 

- lotul nr.1, însuprafațămăsurată de 13 559.00mp, situatîn zona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, 
stradaFrațiiGolești, stradaDunării, strada Nicolae Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620, 

- lotul nr.2, însuprafațămăsurată de 198.00mp, situatîn zona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, 
stradaFrațiiGolești, stradaDunării, strada Nicolae Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620. 

Proiectul de hotărâresupusspreaprobareestesusținut din punct de vedere legal de următoareleprevederi de acte 

normative: 

- prevederileLegii nr.7/1996 a cadastruluiși a publicitățiiimobiliare, republicată; 



- prevederileOrdinului nr.700/2014, al AgențieiNaționale de CadastrusiPublicitateImobiliară, 

pentruaprobareaRegulamentului de organizareșifuncționare a birourilor de 

cadastrușipublicitateimobiliară; 

- prevederile art. 129, alin. (1),  alin (2) lit. “c”, din OUG nr.57/03.07.2019, privindCodulAdministrativ. 

Față de celeprezentate, raportat la prevederile art.129 alin.1 art.136 din oug nr.57/2019 Cod Administrativ, cu 
modificărileșicompletărileulterioare, considerămcăproiectulpoate fi supusdezbateriișiaprobăriiConsiliului local 
al municipiului Alexandria, astfelcăpropunemspreanalizășiaprobareprezentulRaportșiproiectul de 
Hotărâreprivinddezmembrareaunuiterenaparținânddomeniului public de interes local  
al municipiului Alexandria situatînzona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, stradaFrațiiGolești, stradaDunării, 

strada Nicolae Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620. 

Proiectul de hotărâreîmpreună cu întreagadocumentație, va fi 

supusspredezbatereașiaprobareaConsiliului Local al municipiului Alexandria.  

 

Direcția PatrimoniuDirecțiaEcomomică 
Director ExecutivDirectorExecutiv 
Dumitru OPREAHaritina GAFENCU 
 

 
DirecțiaJuridicComercial 

DirectorExecutiv 
Postumia CHESNOIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

JUDEȚUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.94657/15.11.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE, 
 

la proiectul  dehotărâreprivinddezmembrareaunuiterenaparținând 
domeniuluipublic deinteres local al municipiului Alexandria, 

situatînzona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, stradaFrațiiGolești, stradaDunării, 
strada Nicolae Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620 

 
Terenulînsuprafață de 13 757.00mp, situatînstradaîn zona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, 

stradaFrațiiGolești, stradaDunării, strada Nicolae Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 

31620aparținânddomeniuluipublicde interes local, a intratînpatrimoniulmunicipiului 

Alexandriaînbaza,H.C.L.nr.25/28.10.2022, privinddeclararea ca bunuriaparținânddomeniului public de interes 

local a unorterenuri din municipiul Alexandria. 

In temeiulprevederilor art.134 alin.(1) si art 135 alin(1) lit a  din Ordinul nr.700/2014 
privindaprobareaRegulamentului de avizare, recepțiesiinscriereînevidențele de cadastrusi carte funciară conform 
cărora: 
- imobilulpoate fi modificatprinalipirisaudezlipiri. Acesteoperaţiuni de modificare a 

imobilului au caracter material şi nu implicăniciun transfer de proprietate. Modificările care 
intervinprinoperaţiunile de alipire/dezlipire se fac pe bazaunordocumentaţiicadastralerecepţionate de 
biroulteritorialşi a unui act încheiatînformăautenticănotarială, 
- dezlipireaesteoperaţiunea de împărţire a unuiimobilînscrisîncarteafunciarăîndouăsau 

maimulteimobile cu suprafeţeegale/inegalece se vorînscrieîncărţifunciaredistincte. 
Pentru atragerea  de fonduri la bugetul local al municipiului Alexandria, întregirea veniturilor care constituie 
baza de completare a bugetului local al localității, pentruvalorificareaeficientă a imobiluluișiținândcont de 
cererileunoragenți economici / persoanefizice,învedereaexploatăriintegrale a acestorterenuri a apărut ca 
necesitatedezmembrareaterenuluiîndouăloturidupă cum urmează: 
- lotul nr.1, însuprafațămăsurată de 13 559.00mp, situatîn zona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, 

stradaFrațiiGolești, stradaDunării, strada Nicolae Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620, 
- lotul nr.2, însuprafațămăsurată de 198.00mp, situatîn zona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, 

stradaFrațiiGolești, stradaDunării, strada Nicolae Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620. 
Propunereaprivinddezmembrareaunuiterenaparținânddomeniului public de intereslocal al 

MunicipiuluiAlexandria situatînzona blocurilorcuprinseîntrestradaLibertății, stradaFrațiiGolești, strada 
Dunării, strada Nicolae Bălcescu, stradaAgricultori, cu nr.cadastral 31620, fiindnecesarăsioportună, 
înconformitate cu prevederile art.136 alin.(1) și art.240 alin.(2) din OUG nr.57/2019 privindCoduladministrativ al 
României, cu modificărileșicompletărileulterioarepropuninițiereaunuiproiect de hotărâreînacestsens. 
DirecțiaEconomicăsiDirecția Juridic Comercial din cadrulPrimărieiMunicipiului Alexandria 

vorîntocmiRaportcomun de specialitate care, împreună cu întreagadocumentație, va fi prezentatăConsiliului 

Local al Municipiului Alexandria pentrudezbatereșiaprobare. 

 

 



PRIMAR , 
Victor DRĂGUȘIN 
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