
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: alipirea unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria 
Situate în str. Av. Al. Colfescu, nr.83 și str. Av .Al. Colfescu, nr.83 A

Consiliul local al municipiului Alexandria, județulTeleorman,întrunitînsedintãordinară, avândînvedere:
- Referat de aprobarenr. 26456/29.03.2022, alPrimaruluimunicipiului Alexandria;
- Raportulcomun de specialitatenr. 26458/29.03.2022, alDirecțieiPatrimoniu, al DirecțieiEconomice, al 

DirecțieiJuridicComercial;
- avizulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- H.G.nr.565/21.05.2003, privindtrecereaunorimobile din domeniulprivat al statuluiși din 

administrareaCentruluiNațional al Cinematografieiîndomeniul public al unorjudețe, municipii, 
orașeșicomuneșiînadministrareaconsiliilor locale respective;

- H.C.L.nr.112/27.03.2014, privinddeclararea ca bunuriaparținânddomeniului public de interes local a 
unorimobile din municipiul Alexandria;

- Referat de admitere (alipireimobile) nr.51064/30.09.2014 cu nr.cadastral 23580, eliberat de 
O.C.P.I.Teleorman;

- prevederileLegiinr.7/1996 a cadastruluisi a publicitățiiimobiliare, republicată;
- prevederileOrdinuluinr.700/2014, al AgențieiNaționale de CadastrusiPublicitateImobiliară, 

pentruaprobareaRegulamentului de organizaresifuncționare a birourilor de 
cadastrusipublicitateimobiliară;

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

În temeiul prevederilor art. 136, alin.(1)sialeart. 196,alin. (1), lit. “a”din OUG nr. 57/03.07.2019,privind 
Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alipirea unor terenuri, aparținând domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria, situate în str.Av. Al. Colfescu, nr.83 si str. Av. Al. Colfescu, nr.83 A, identificate conform anexei nr.1-
plan de amplasament si delimitare teren, anexa nr.2- plan de încadrare în teritoriu, anexe care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă
Institutiei Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcției Patrimoniu, Direcției Economice, Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere si punere în aplicare. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Marian Dragoș PETCU Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA,
Nr. 87 din 30.03.2022



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DirecțiaPatrimoniu
DirecțiaEconomică
DirecțiaJuridicComercial
Nr.26458/29.03.2022

RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE

La proiectul  de  hotărâre privind alipirea unor terenuri aparținând
domeniului publicde interes local al municipiului Alexandria, 

situate pe str. Av. Al. Colfescu, nr.83 și str. Av. Al. Colfescu, nr.83 A

Prin referatul de aprobarenr. 26456/29.03.2022, Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Drăgușin, 
propune elaborarea de către Direcția Patrimoniu, a unui proiect de hotărâre, cu privire la alipirea unor terenuri
aparținând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate înstrada Av. Al. Colfescu, nr.83 
cu nr. cadastral 23375 și strada Av. Al. Colfescu, nr.83 A cu nr. cadastral 23513.
Terenul în suprafață de 600.00mp, situate în strada Av. Al. Colfescu, nr.83, aparținând domeniului public de 
interes local, înscris în cartea funciară 23375, a intrat în patrimonial municipiului Alexandria în baza H.G. nr. 
565/21.05.2003, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Centrului
Național al Cinematografiei în domeniul public al unor județe, municipii, orașe și commune și în administrarea
consiliilor locale respective si terenul din strada Av. Al. Colfescu nr.83 A cu nr. cadastral 23516 care a intrat în
parimoniul municipiului Alexandria prin H.C.L.nr.112/27.03.2014, privind declararea ca bunuri aparținând
domeniului public de interes local a unor imobile din municipiul Alexandria. 
Prin alipirea terenurilor din strada Av. Al. Colfescunr. 83 în suprafață de 600 mp și Av. Al. Colfescunr. 83 A în
suprafață de 183mp, se doreste construirea de locuințe pentru tineri cu finanțare din fonduri nerambursabile, 
buget de stat, buget local alte surse de finanțare.
In temeiul prevederilor art.134 alin.(1) si art 135 alin(1) lit a din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, receptive si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara conform cărora:

- Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operaţiuni de modificare a imobilului
au caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operaţiunile de
alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul territorial şi a unui act
încheiat în formă autentică notarială,

- Alipirea este operaţiunea de comasare a unui imobil în scris în cartea funciară în două sau mai
multe imobile cu suprafeţe egale/inegale ce se vor înscrie în cărţi funciare distincte;

Pentru valorificarea eficientă a imobilelor propunem alipirea terenurilor după cum urmează:
- lotul nr.1, în suprafață măsurată de 600.00mp, situate în strada Av. Al. Colfescu, nr.83 cu nr.cadastral 

23375,
- lotul nr.2, în suprafață măsurată de 183.00mp, situate în strada Av. Al. Colfescu, nr.83 A, cu nr.cadastral 

23516.
Lotul rezultat în urma alipirii va fi de 783mp situat in str. Av. Al. Colfescu, nr.83 cu nr. cadastral 23580.
Proiectul de hotărâre supus sprea probare este susținut din punct de vedere legal de următoarele prevederi de 
acte normative:

- prevederileLegiinr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;
- prevederile Ordinuluinr. 700/2014, al Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, pentru

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor de cadastru și publicitate imobiliară;
- prevederile art. 129, alin. (1),  alin (2) lit. “c”, din OUG nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ.



Față de cele prezentate, raportat la prevederile art.129 alin.1 si art.136 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 și aprobare prezentul Raport și proiectul de 
Hotărâre privind alipirea unor terenuri aparținând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria 
situate înstrada Av. Al. Colfescu nr.83 și strada Av .Al. Colfescu nr.83 A.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbaterea și aprobarea
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

Direcția Patrimoniu Direcția Ecomomică
Director Executiv Director Executiv
Dumitru OPREA Haritina GAFENCU

Direcția Juridic Comercial
Director Executiv

Postumia CHESNOIU



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.26456/29.03.2022

REFERAT DE APROBARE,
la proiectul  de  hotărâre privind alipirea unor terenuri aparținând

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 
situate pe str. Av. Al. Colfescu, nr.83 și str. Av. Al. Colfescu, nr. 83 A

Terenul în suprafață de 600.00mp, situate în strada Av.Al.Colfescu, nr.83, aparținând domeniului public  de 
interes local, înscris în cartea funciară 23375, a intrat în patrimonial municipiului Alexandria în baza H.G. nr. 
565/21.05.2003, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Centrului
Național al Cinematografiei în domeniul public al unor județe, municipii, orașe și commune și în administrarea
consiliilor locale respective si terenul din strada Av. Al. Colfescu nr.83 A cu nr. cadastral 23516 care a intrat în
parimoniul municipiului Alexandria prin H.C.L.nr.112/27.03.2014, privind declararea ca bunuri aparținând
domeniului public de interes local a unor imobile din municipiul Alexandria. 
Prin alipirea terenurilor din strada Av. Al. Colfescunr. 83 în suprafață de 600mp și Av. Al. Colfescunr. 83 A în
suprafață de 183mp, se doreste construirea de locuințe pentru tineri cu finanțare din fonduri nerambursabile, 
buget de stat, buget local alte surse de finanțare.
In temeiul prevederilor art.134 alin.(1) si art 135 alin(1) lit a din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, receptive si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara conform cărora:

- Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste operaţiuni de modificare a imobilului
au caracter material şi nu implică niciun transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operaţiunile de
alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul territorial şi a unui act
încheiat în formă autentică notarială

- Alipirea este operaţiunea de comasare a unui imobil înscris în cartea funciară în două sau mai
multe imobile cu suprafeţe egale/inegale ce se vor înscrie încărţi funciare distincte;

Pentru valorificarea eficientă a imobilelor propunem alipirea terenurilor după cum urmează:
- lotul nr.1, în suprafață măsurată de 600.00mp, situate în strada Av. Al. Colfescu, nr.83 cu nr.cadastral 

23375,
- lotul nr.2, în suprafață măsurată de 183.00mp, situate în strada Av. Al. Colfescu, nr.83 A, cu nr.cadastral 

23516.
Lotul rezultat în urma alipirii va fi de 783mp situat in str.Av. Al.Colfescu, nr.83 cu nr. cadastral 23580.

Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 196, alin. (1), lit,,a” din 
OUG nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ, propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Direcția
Economică, Direcția Juridic Comercial,a unui proiect de hotărâre cu privire la alipirea unor terenuri care aparțin
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria situate înstrada Av. Al. Colfescunr. 83 si strada Av. 
Al. Colfescu nr. 83 A.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR ,
Victor DRAGUSIN






