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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 
Priveşte : închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes  

local al municipiului Alexandria, în vederea construirii de garaje 
 

 
 

1. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA 
 

 Prin expunerea de motive nr. 11302/18.05.2018, Primarul municipiului Alexandria propune 
întocmirea unui proiect de hotărâre cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în diferite zone ale municipiului 
Alexandria. 

Acestea pot fi închiriate în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) si (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”. 
Terenurile ce se doresc a fi închiriate prin licitaţie publică, în vederea construirii de garaje, sunt cuprinse 
fiecare cu suprafeţele în anexa nr. 1 a prezentei hotărâri. 
 

2. ANALIZA ECONOMICĂ ŞI TEHNICĂ 
 

 Scopul proiectului de hotărâre este valorificarea terenurilor din mai multe zone ale municipiului 
Alexandria aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, prin licitaţie publică 
deschisă, de atragere de fonduri la bugetul local al municipiului Alexandria, care constituie baza de 
completare a bugetului local. 
 Garajele se vor realiza, pe terenurile studiate, în baza autorizaţiei de construire, conform prevederilor 
Legii nr. 50/1991, vor respecta reglementările Planului Urbanistic General şi Regulamentul Local de 
Urbanism al municipiului Alexandria. 
 Terenurile care fac obiectul studiului sunt cuprinse în anexele care fac parte integrantă din proiectul 
de hotărâre şi se încadrează în reglementările PUG-ului municipiului Alexandria şi Regulamentului 
aferent acestuia. 
 Din analiza tehnică s-a constatat că, construirea garajelor nu împiedică circulaţia pietonală şi auto în 
zonele respective. 
  

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 
 

Susţinerea proiectului propus din punct de vedere legal este fundamentată pe prevederile următoarelor 
acte normative şi administrative astfel :  
• Art. 36, alin (2), lit. ,,c”, alin. (5), lit. ,,a”, art. 45, alin. (1) şi (3), art. 115, alin. (1), lit. ,,b” şi art. 123, 

alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile art. 14, alin. (1) şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia; 

• Prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; 
• 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.  



 
4. EŞALONAREA ÎN TIMP 

 
  Durata închirierii este până la 31.12.2023. 
 
 Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/23.04.2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul 
raport de specialitate cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului 
public de interes local al municipiului Alexandria.  
          Considerăm că proiectul de hotărâre este necesar, oportun şi legal şi propunem ca acesta împreună 
cu întreaga documentaţie să fie supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului local al municipiului 
Alexandria.  
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