
 
 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

Nr. 20877 / 20.09.2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind închirierea prin 

licitatie publica a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 

municipiului Alexandria în vederea parcării autovehiculelor 

 
 În spiritul respectării și asigurării principiilor transparenței, liberei concurențe, 

tratamentului egal cât și a cunoașterii detaliate a etapelor de desfășurare a procedurii de 

închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 

municipiului Alexandria în vederea parcării autovehiculelor, prin licitație de către toate 

persoanele interesate și participanții la licitație, se impune elaborarea unui regulament 

privind cadrul general de organizare, înscriere și desfășurare a licitațiilor publice privind 

închirierea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al 

municipiului Alexandria, precum și de întocmire a documentelor ulterioare adjudecării 

bunurilor respective. 

Terenurile aparţin domeniului public sau privat de interes local al municipiului 

Alexandria pot fi închiriate în conformitate cu prevederile art. 108, lit. c), din O.U.G. nr. 

57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României, potrivit cărora : Consiliile locale 

și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca 

bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean,după caz, să fie 

concesionate ori să fie închiriate, prin licitație publică, organizată în conformitate cu 

prevederile art. 333, alin. (5) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al 

României. 

În conformitate cu prevederile art.136, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind 

Codul Administrativ al României, propun elaborarea de către Direcţia Patrimoniu, Direcția 

Economică și Direcția Juridic Comercial, a unui proiect de hotărâre cu privire la închirierea 

prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public sau privat de interes local 

al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor. 

 Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi 

aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

Primar, 

Victor DRĂGUŞIN 
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