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RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE 

 
la proiectul  de  hotarare  privind darea in folosinta gratuita catre Tribunalul Teleorman, a unui teren 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. 
Independentei, zona Tribunalului Teleorman 

 
 

 Prin expunerea de motive nr. 1.409/21.01.2019, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 

Dragusin, propune elaborarea de catre  Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare, cu privire la darea 

in folosinta gratuita catre Tribunalul Teleorman, a unui teren apartinand domeniului public de interes local al 

municipiului Alexandria, situat in str. Independentei, zona Tribunalului Teleorman. 

 

NECESITATEA SI OPORTUNITATEA: 

 

Prin solicitarea nr. 6.263/04.06.2018 a Tribunalului Teleorman, se solicita sprijinul in vederea 

rezervarii unui numar rezonabil de locuri de parcare, pentru salariatii din cadrul Tribunalului Teleorman, 

care are un numar de 79 de salariati, iar dintre acestia 12 sunt din alta localitate si se deplaseaza la 

instanta cu autoturismele proprietate personala. 

Astfel s-a identificat terenul cu elementele de identificare prezentate in Anexa nr.1 (Lista), care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

Terenul respectiv apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, conform 

prevederilor H.G.R. nr. 1.358/2001, face parte din infrastructura strazii Independentei, care are numarul 

cadastral NC 25882 inscris in carte funciara CF nr. 25882/UAT Alexandria si poate fi dat in folosinta 

gratuita catre Tribunalul Teleorman, pe termen limitat, cu destinatia de parcare auto, in temeiul prevederilor 

art. 24 din Legea nr. 215/2001-a administratiei publice locale, republicata, cu modificarie si completarile 

ulterioare, unde se precizeaza: „Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe 

termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după 



caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate 

publică ori serviciilor publice.” 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, propunerea de dare in folosinta gratuita catre Tribunalul 

Teleorman, a unui teren apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in 

str. Independentei, zona Tribunalului Teleorman, este necesara, oportuna si legala. 

 

LEGALITATEA: 

 

Proiectul de hotarare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al municipiului 

Alexandria , este justificat si sustinut din punct de vedere legal de urmatoarele acte legislative in vigoare: 

 prevederile H.G.R. nr.1358/2001, privind atestarea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public de interes local al municipiului Alexandria  

 prevederile Legii nr. 213 / 17.11.1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile 

si completarile ulterioare;  

 prevederile Legii nr. 304/28.06.2004, privind organizarea judiciara, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 prevederile art. 21, lit. “a”, din Legea nr. 195 / 22.05.2006, privind cadrul descentralizarii; 

 prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, art. 45, alin. (1), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. 

“b” si ale art. 124, din Legea nr. 215 / 2001, a administratiei publice locale, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

Propunerea cu privire la darea in folosinta gratuita catre Tribunalul Teleorman, a unui teren 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Independentei, zona 

Tribunalului Teleorman, consideram ca este necesara, oportuna si legala, drept pentru care se va intocmi 

un proiect de hotarare in acest sens. 

 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 
                Directia Patrimoniu,                                                                       Directia Economica,                                                                     
                  Director executiv,                          Director executiv, 
                   Dumitru OPREA                                                                            Haritina GAFENCU                                                                                                                                                                                       
          
                                                                  

Directia Juridic Comercial, 
 Director executiv, 

Postumia CHESNOIU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


