
ROMÂNIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂRE

Privește: constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind concesionarea 
bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria.

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinară, având în vedere:
- referatul de aprobare nr.24731/23.03. 2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr.24733/23.03.2022 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Economice, al Direcției 
Juridic Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- prevederile art.108, art. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), alin.(6) lit.a) si lit.b, art 297, alin.(1), lit.b), art.312, 
alin.(1) şi art.317 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României cu modificările şi 
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind tehnica legislativă, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin. (6), art.196, alin (1), lit.a) din OUG 57/ 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor privind concesionarea 
bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al Municipiului Alexandria, având următoarea 
componenţă:
Preşedinte: Ioan AUGUSTIN- Viceprimar;

Membri:      Anne Marie GACICHEVICI- Arhitect Şef;
Ştefan NECEA- Direcţia Patrimoniu;
Lazăr GHEORGHE – Compartiment Corp de Control;
Mirela BOLINTINEANU- Direcţia Economică;
Simona CATANĂ – Direcţia Arhitect Şef;
Reprezentant – A.J.F.P. Teleorman.

Secretar: Daniela BARBĂLATĂ – Direcţia Patrimoniu.

Preşedinte supleant: Ionela-Cornelia ENE – Viceprimar;

Membri supleanţi:   Postumia CHESNOIU – Direcţia Juridic Comercial;
Dumitru OPREA – Direcţia Patrimoniu;
Daniela EPURE – Direcţia Arhitect Şef;
Raluca Tănase – Direcţia Economică;



Reprezentant – A.J.F.P. Teleorman.
Secretar supleant: Ionela POPESCU – Direcţia Patrimoniu.

Art.2. Cu data prezentei încetează aplicabilitatea celorlalte acte administrative emise anterior cu acelaşi 
obiect.

Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalitații, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcției Patrimoniu şi tuturor persoanelor nominalizate în cuprins, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚÃ                                           CONTRASEMNEAZĂ
CONSILIER,                                                      SECRETAR GENERAL, 

Marian Dragoş PETCU Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 84 din 30 martie 2022



Județul Teleorman
Primãria Municipiului Alexandria
Direția Patrimoniu
Direcția Economică
Direcția Juridic Comercial
Nr.24733/23.03.2022

RAPORT  DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre ce priveste constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor 
publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 
municipiului Alexandria.

Prin referatul de aprobare nr.24731/23.03.2022 Primarul muncipiului Alexandria d-l Victor Drăgușin, 
propune un proiect de hotărâre cu privire la constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor 
publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului 
Alexandria.

Conform  prevederilor OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările 
şi completările ulterioare, respectiv:
v ART. 108 care menționează următoarele :

“Administrarea domeniului public şi privat  al unităţilor administrativ-teritoriale
Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, 

ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie:
a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-

teritoriale care le are în proprietate;
b) concesionate;
c) închiriate;
d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;
e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.”
v ART.312 care menţionează următoarele:

-Alin(1)“Concedentul are obligaţia de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate 
publică prin aplicarea procedurii de licitaţie“

v ART.317 care menţionează următoarele:
-Alin. (1)“Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă 
dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.“
.
.
-Alin. (2)“ Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant“.
-Alin.(4)“Componenţa comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum şi suplenţii lor se 
stabilesc şi sunt numiţi prin hotărâre sau decizie a concedentului dupa caz“
Prin HCL nr.61/25.11.2020, a fost aprobată comisia municipală pentru organizarea licitaţiilor publice 

privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului 
Alexandria.

Ca urmare a unor modificărilor intervenite în aparatul de specialitate al Primarului, unii membrii ai 
comisiei nu mai pot indeplini atribuţiile ce le reveneau în aceasta calitate, astfel se impune constituirea unei 



alte comisii municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind concesionarea bunurilor aparţinând 
domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, pe care o propunem în următoarea 
componenţă:
Preşedinte: Ioan AUGUSTIN- Viceprimar;

Membri:      Anne Marie GACICHEVICI- Arhitect Şef;
Ştefan NECEA- Direcţia Patrimoniu;
Lazăr GHEORGHE – Compartiment Corp de Control;
Mirela BOLINTINEANU- Direcţia Economică;
Simona CATANĂ – Direcţia Arhitect Şef;
Reprezentant – A.J.F.P. Teleorman.

Secretar: Daniela BARBĂLATĂ – Direcţia Patrimoniu.

Preşedinte supleant: Ionela-Cornelia ENE – Viceprimar;

Membri supleanţi:   Postumia CHESNOIU – Direcţia Juridic Comercial;
Dumitru OPREA – Direcţia Patrimoniu;
Daniela EPURE – Direcţia Arhitect Şef;
Raluca Tănase – Direcţia Economică;

Reprezentant – A.J.F.P. Teleorman.
Secretar supleant: Ionela POPESCU – Direcţia Patrimoniu.

Susţinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe prevederile
următoarelor acte normative :
- prevederile art.108,  art. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), alin.(6) lit.a) si lit.b, art 297, alin.(1), lit.b), art.312, 
alin.(1) şi art.317 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României cu modificările şi 
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind tehnica legislativă, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele prezentate, 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 constituirea comisiei municipale
pentru organizarea licitaţiilor publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat 
de interes local al municipiului Alexandria.

DIRECȚIA PATRIMONIU DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director executiv,                                                                               Director executiv,

Dumintru OPREA Haritina GAFENCU   

DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Director executiv,

Postumia CHESNOIU

Intocmit,
Daniela Barbălată



JUDETUL TELEORMAN
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.24731/23.03.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre ce priveste constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor 
publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 
municipiului Alexandria.

Prin HCL nr.61/25.11.2020, a fost aprobată comisia municipală pentru organizarea licitaţiilor publice 
privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului 
Alexandria.

Ca urmare a unor modificărilor intervenite în aparatul de specialitate al Primarului, unii membrii ai 
comisiei nu mai pot indeplini atribuţiile ce le reveneau în aceasta calitate, astfel se impune constituirea unei 
alte comisii municipale pentru organizarea licitaţiilor publice privind concesionarea bunurilor aparţinând 
domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria, pe care o propunem în următoarea 
componenţă:
Preşedinte: Ioan AUGUSTIN- Viceprimar;

Membri:      Anne Marie GACICHEVICI- Arhitect Şef;
Ştefan NECEA- Direcţia Patrimoniu;
Lazăr GHEORGHE – Compartiment Corp de Control;
Mirela BOLINTINEANU- Direcţia Economică;
Simona CATANĂ – Direcţia Arhitect Şef;
Reprezentant – A.J.F.P. Teleorman.

Secretar: Daniela BARBĂLATĂ – Direcţia Patrimoniu.

Preşedinte supleant: Ionela-Cornelia ENE – Viceprimar;

Membri supleanţi:   Postumia CHESNOIU – Direcţia Juridic Comercial;
Dumitru OPREA – Direcţia Patrimoniu;
Daniela EPURE – Direcţia Arhitect Şef;
Raluca Tănase – Direcţia Economică;

Reprezentant – A.J.F.P. Teleorman.
Secretar supleant: Ionela POPESCU – Direcţia Patrimoniu.

Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta este necesară şi oportună fiind făcută
înconformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
- prevederile art.108,  art. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), alin.(6) lit.a) si lit.b, art 297, alin.(1), lit.b), art.312, 
alin.(1) şi art.317 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României cu modificările şi 
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind tehnica legislativă, cu modificările și 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 constituirea comisiei municipale pentru organizarea licitaţiilor 
publice privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes 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 DRĂGUŞIN

Red. B.D.




