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                                     RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 
     Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial modular, aparţinând            
                        domeniuluI  public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piaţa             
                        Peco, poz.5.                               
 

1. NECESITATEA 
 

Proiectul de hotărâre propus de Primarul municipiului Alexandria, prin expunerea de motive 
nr.15932/19.06.2017, are ca scop aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial modular, 
aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria pentru activitatea de comerţ produse 
alimentare. 
      Spaţiul comercial modular, poziţia 5 propus pentru închiriere prin licitatie publică, a făcut obiectul unui 
contract de închiriere care şi-a încetat aplicabilitatea, prin denunţarea unilaterală a acestuia de către chiriaş. 
 

2. OPORTUNITATEA 
 

       Prin aprobarea proiectului de hotărâre privind închirierea spaţiului comercial se doreşte: animarea zonei 
comerciale care deserveşte cartierele limitrofe Pieţei Peco a municipiului, atragerea de fonduri la bugetul local 
al municipiului Alexandria, întregirea veniturilor care constituie baza de completare a bugetului local. 
        Spaţiul comercial solicitat, aparţine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria şi poate fi 
închiriat în conformitate cu prevederile art.123., alin.(1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora ,,Consiliile Locale hotărăsc ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de interes local al municipiului să fie concesionate ori să fie 
închiriate, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.’’ 
         Considerăm oportună aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului comercial, având în vedere că 
se află într-o zonă intens circulată şi cu activitate comercială în zonă.  
 
      3.  ANALIZA ECONOMICĂ ŞI TEHNICĂ 
 
        Scopul proiectului de hotărâre este valorificarea spaţiului comercial aparţinând domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, de atragere de fonduri la bugetul local al municipiului Alexandria, care 
constituie baza de completare a bugetului local, de închiriere prin licitaţie publică deschisă. Din analiza 
economică a solicitărilor de închiriere a spaţiului comercial pentru activitatea de comerţ, s-a constatat faptul că 
închirierea acestuia este benefică pentru comunitate. 
        Tarifele pentru închirierea spaţiului comercial aparţinând domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria sunt cele aprobate prin H.C.L nr.155/30.07.2010 cu privire la modificarea anexei nr.2, la 
H.C.L.nr.92/30.04.2009 – privind aprobarea zonelor de interes comercial ale municipiului Alexandria şi 
aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi a terenurilor 
aparţinând domeniului public şi privat de interes local din municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes 
comercial.                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 



 
 

 
4.  LEGALITATEA PROIECTULUI 

 
      Susţinerea proiectului  propus din punct de vedere legal, este fundamentată pe prevederile următoarelor 
acte normative: 
• Art. 123, alin.(1) si (2) din Legea nr. 215/.2001, legea administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  . prevederile H.C.L.nr.123/29.04.2015 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea prin licitaţie 
publică a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria;           
.  prevederile art.36 alin.(2), lit.,,c,, şi alin. (5) lit.,,a, art 45, alin.(1) si (3), art.115 alin.(1) lit,,b’’,  din Legea 
nr.215/.2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 • Art. 14, alin. (1), art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
 • H.C.L. nr.155/30.07.2010 privind modificarea anexei nr.2 la H.C.L. nr. 92/30.04.2009 - aprobarea zonelor de 
interes comercial ale municipiului Alexandria şi aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţe şi a  terenurilor aparţinând domeniului public şi privat de interes local din 
municipiul Alexandria, diferenţiate pe zone de interes comercial.                                                                                                                                                           

 
5. EŞALONAREA ÎN TIMP 

 
       Durata închirierii este până la data de 31.12.2020. 
       Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/23.04.2001 a administraţiei 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate cu privire 
la închirierea prin licitaţie publică a  unui spaţiu comercial aparţinând domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria. 
       Proiectul de hotarare,  împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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