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Priveste:  închiriereaprinlicitatiepublică a unuiteren, apartinânddomeniului public de  
interes local al municipiului Alexandria, situatîn str. Dunării, zona bl.588, scara A 
 

 
 
 

    1. NECESITATEA SI   OPURTUNITATEA   
 
Prinexpunerea de motive nr. 13610/21.06.2019, Primarulmunicipiului  Alexandria, 
propuneîntocmireaunuiproiect de hotărâre cu privire la închiriereaprinlicitatiepublică a 
unuiterenapartinânddomeniului publicde interes local al municipiului Alexandria, situatîn str. Dunării, zona 
bl.588, scara A. 
Princererea nr.5353/08.03.2019,  S.C.DANYPOP S.R.L. cu sediulînmunicipiul Alexandria, 
solicităînchiriereaunuiterenînsuprafată de 5.85 mp, avânddestinatia - alee acces. 
Terenulsolicitatapartinedomeniului public de interes local al municipiului Alexandria sipoate fi 
închiriatînconformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) si (2) din Legeanr. 215 / 2001 a administratieipublice 
locale, republicată, cu modificărilesicompletărileulterioare, potrivitcărora ,consiliile locale hotărâsc ca 
bunurileapartinânddomeniului public sauprivat de interes local al municipiuluisă fie concesionateorisă fie 
închiriate, prinlicitațiepublică,organizatăîncondițiilelegii. 
 
       2. ANALIZA ECONOMICĂ SI TEHNICĂ   
 
Scopulproiectului de 
hotârăreesteînchiriereaprinlicitatiepublicădeschisăpentruvalorificareaterenuluiapartinânddomeniului  public 
al municipiului Alexandria siatragerea de fonduri la bugetullocal,careconstituiebază  de completare a 
bugetului local.  
         Din analizaeconomică a solicitării de închiriere a terenului s-a 
constatatfaptulcăînchiriereaterenuluiestebeneficăatâtpentrucomunitatecâtsipentrubugetul local. 
Tarifulpentruînchiriereaterenuluiesteaprobatprin H.C.L.nr. 349/28.11.2018privindaprobareazonelor de 
interescomercialalemunicipiului Alexandria si 
aprobareatarifelorpentruînchiriereaspatiilorcualtădestinatiedecâtaceea de locuințeși a terenurilor , 



apartinânddomeniului public si privat de interes local dinmunicipiul Alexandria, diferentiatepe zone de 
interescomercial. 
Terenulesteintravilansituatînstr.Dunării, zona bl.588, scara A,  șiaparținedomeniului  public de interes local 
al municipiului Alexandria. 
Terenul conform PUG-uluișiRegulamentului Local de Urbanism al municipiului Alexandria se 
aflăamplasatîn UTR-2.          
 
     3. LEGALITATEA  PROIECTULUI 
 
Sustinereaproiectuluipropus din punct de vederelegal,estefundamentatăpeprevederileurmătoareloracte 
normative: 
            - art. 36, alin (2), lit. “c” , alin. (5), lit. “b”, art. 45, alin. (1) si (3), art. 115, alin. (1), lit. “b”  si art. 123 
alin. (1) si (2) din  Legea 215 din 23.04.2001 a administratieipublice locale, republicată ,cu 
modificărilesicompletărileulterioare; 
           - art.14alin (1) si art.15 din Legea nr.213/1998 privindproprietateapublicăşiregimuljuridic al acesteia; 
           - Legiinr. 50/1991, privindautorizareaexecutăriilucrărilor de constructii, republicată; 

 - H.C.L. nr.123/29.04.2015 referitor la aprobareaRegulamentuluiprivindînchiriereaprinlicitatiepublică 
a bunurilorapartinânddomeniului public sauprivat de interes local dinmunicipiul Alexandria; 

 - H.C.L. nr. 349/28.11.2018  privindaprobareazonelor de interescomercialalemunicipiului Alexandria 
si aprobareatarifelorpentruînchiriereaspatiilorcualtădestinatiedecâtaceea de locuinte si aterenurilor, 
apartinânddomeniului public si privat de intereslocdinmunicipiul Alexandria, diferentiatepe zone de 
interescomercial. 
 
        4.ESALONAREA IN TIMP 
 
Durataînchirieriiestepănâ la 31.12.2024 
Avândînvedereceleexpuse, înconformitate  cuprevederileLegii 215 /23.04.2001 a administratieipublice 
locale, republicata, cu modificărilesicompletărileulterioare,s-a întocmitprezentulraport de specialitate  cu 
privire la închiriereaprinlicitatiepublică a unuiterenapartinânddomeniului publicde  interes  local al 
municipiului Alexandria.  
Considerămcăproiectul de hotărâreestenecesar, oportunsi legal sipropunem ca acestaîmpreună cu 
întreagadocumentatiesă fie supusspredezbateresiaprobareConsiliului local al municipiului Alexandria.  
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