ROMANIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Priveste: vânzarea prin licitație publică a unui teren apartinând domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria, situat în str.Viilor, zona Siloz
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedintã ordinarã, având în vedere:
- expunerea de motive nr. 11294/22.05.2019, a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.11295/22.05.2019, al DirectieiPatrimoniu, Directiei Economice,
Directiei Juridic Comercial, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului
Alexandria;
- certificatul de urbanism nr. 206/24.05.2019, emis de Primaria municipiului Alexandria;
- extrasul de carte funciară nr. 32722/24.04.2019, cu nr. cadastral 26140,eliberat de Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliară Teleorman, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară
Alexandria;
- prevederileH.C.L. nr. 17/30.01.2019, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de
interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria;
- prevederile H.C.L. nr. 101 din 30.03.2016, privind aprobarea regulamentului privind vânzarea
bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria;
- prevederile H.C.L.nr.92/29.03.2019, privind modificarea si completarea Anexei la
H.C.L.nr.101/30.03.2016, privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea bunurilor aparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria;
- prevederileart. 13, alin. (1) din Legea nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrarilor de
constructii, republicată cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), lit. “b” si ale art. 123, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr.
215 / 2001 a administratiei publice locale, republicată cu modificările si completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1), alin. (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215 / 2001
a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria, situat înstr. Viilor, zona Siloz,identificat potrivit Cărții Funciare nr. 26140a
unității administrativ - teritoriale Alexandria.
Art.2. Se aprobă raportul de evaluare prevazut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Amplasamentul, suprafața si prețul de pornire al licitației publice de vânzare, sunt prevazute
în anexa nr. 2 (lista cu elementele caracteristice ale terenului propus pentru vânzare), anexa nr. 3 (plan de
amplasament si delimitare), anexa nr. 4 (plan de situație) și anexa nr. 5 (plan de încadrare în teritoriu),
anexe care fac parte integrantă din prezenta hotãrâre.
Art.4. Se împuterniceste Primarul municipiului Alexandria pentru organizarea licitatiei publice si
semnarea contractului de vânzare – cumpărare.
Art.5. Prin grijaSecretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției
Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Direcției
Patrimoniu,Serviciului Gestionare Patrimoniu Public și Privat, Direcției Economice si Direcției Juridic
Comercial, pentru cunoaștere si punere in aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Silvia COBÂRLIEjr. Iulian PURCARU

ALEXANDRIA
Nr. 179din29 mai2019

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2 la
H.C.L. nr. 179din29 mai2019

LISTA
cu elementele terenului intravilan din municipiul Alexandria,
propus pentru vanzare prin licitatie publica:

Nr.
crt.

1.

AMPLASAMENTUL
TERENULUI, PROPUS
PENTRU VANZARE PRIN
LICITATIE PUBLICA

Str.Viilor, zona Siloz
mun. Alexandria,
jud. Teleorman

SUPRAFATA
TERENULUI
( m.p. )

PRETUL DE PORNIRE
AL LICITATIEI PUBLICE
DE VANZARE
( lei )

VALOAREA LA
1 EURO,
LA DATA
EVALUARII
(12.04.2019)
( lei /1 euro )

200.00

13 000

4,7587

NOTA :


Cumparatorul va suporta toate cheltuielile vânzării terenului (intabulare imobil - teren, raport
de
evaluare, cheltuieli notariale).

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Silvia COBÂRLIE

JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 11294/22.05.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
privind vânzarea prin licitatie publică a unui terenaparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,
situat în str.Viilor, zona Siloz
În exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36, alin. (2), lit. ,,c’’ si alin. (5), lit. ,,b’’ din
Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul Local hotărăste cu privire la vânzarea bunurilor proprietate
privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în conditiile legii.
Având în vedere adresele unor persoane fizice si juridice depuse la Registratura
Primăriei municipiului Alexandria prin care acestia solicită cumpărarea unui teren, în
vederea extinderii activităților sau realizarea de obiective noi, se propune vânzarea terenului
în suprafață de 200.00 m.p., ce aparține domeniului privat al municipiului Alexandria,
conform H.C.L. nr. 17/30.01.2019, situat in municipiul Alexandria, str.Viilor, zona Siloz.
Terenul în suprafață de 200.00 m.p., cu numărul cadastral 26140 înscris în cartea
funciară 26140a unității administrativ-teritoriale Alexandria,eliberatăde Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliară Teleorman, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alexandria,
poate fi vândut prin licitație publică în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) si
alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările
și completările ulterioare.
Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea
nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările si completările
ulterioare, propun elaborarea de către Directia Patrimoniu, Serviciul Gestionare Patrimoniu
Public și Privat a Direcția Economică, Direcția Juridic Comercial, unui proiect de hotărâre

cu privire la vânzarea prin licitație publică a unui teren apartinând domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria, situat in municipiul Alexandria, strada Viilor, zona
Siloz.
Proiectul de hotărâre împreuna cu întreaga documentație, va fi supus spre
dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.
PRIMAR,
Victor DRAGUSIN

JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Direcția Patrimoniu
Direcția Economică
Direcția Juridic Comercial
Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat
Nr. 11295/22.05.2019

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
privind vânzarea prin licitatie publică a unui teren
aparținând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria,
situatîn strada Viilor, zona Siloz
Prin expunerea de motive nr. 11294/22.05.2019, Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor
Dragușin, propune un proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitatie publică a unui terenaparținând
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat înstrada Viilor, zona Siloz.
1. NECESITATEA:
În programul de activitate al DirectieiPatrimoniu, este inclusă și identificarea de terenuri libere de
orice sarcini sau ocupate parțial de sarcini, terenuri care aparțin domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, pentru care se propune valorificarea rațională si eficientă din punct de vedere
economic, de către Consiliul Local al municipiului Alexandria.
În acest sens și pentru soluționarea cererilor agenților economici/persoane fizice privind cumpărarea
unor terenuri, s-a identificat terenul cu suprafață de 200.00 m.p., din intravilanul municipiului Alexandria,
situat în str. Viilor, zona Siloz avand urmatoarele caracteristici:
- aparține domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, fiind identificat la pozitia nr. 6
din Anexa nr. 1-Lista la Hotărârea nr. 17/30.01.2019 a Consiliului Local al Municipiului Alexandria cu
denumirea „teren –în str.Viilor, zona Siloz, 200.00m.p.- curți construcții C.C.”;
- dreptul de proprietate privată a municipiului Alexandria asupra terenului situat în str. Viilor, zona
Siloz, în suprafață de 200.00 m.p., a fost înscris în cartea funciară26140/UAT Alexandria de O.C.P.I.
Teleorman, conform încheierii nr.32722/24.04.2019;
-din extrasul de carte funciară rezultă explicit că terenul este liber de sarcini sau ipoteci;
- terenul ce face obiectul prezentei documentatii, se află în intravilanul municipiului Alexandria, str.
Viilor, zona Siloz, județul Teleorman;
- folosința actuală a terenului estede curți construcții.
2. OPORTUNITATEA:
Având în vedere adreseleunor persoane fizice si juridice depuse laRegistratura Primăriei
municipiului Alexandria,prin care acestia solicită cumpararea unui teren, în vederea extinderii activităților

sau realizarea de obiective noi, se propune vânzarea terenului în suprafață de 200.00 m.p. ce aparține
domeniului privat al municipiului Alexandria, situat în strada Viilor, zona Siloz.
Această vânzare generează următoarele beneficii:
- soluționarea cererilor unor persoane fizice si juridice depuse laRegistratura Primariei municipiului
Alexandria,prin care acestia solicită cumpărarea unui teren, în vederea extinderii activitaților sau realizarea
de obiective noi,
- venituri financiare suplimentare la bugetul local generate prin încasarea contravalorii terenului
vândut, taxe si impozite, etc.;
Conform Certificatului de urbanism nr.206/24.05.2019, obținut în scopul “vânzare teren”, terenul
proprietate privată se află in UTR 8;L14– ZONĂ UNITĂȚILE INDUSTRIALE, cu functiunea dominanta a
zonei este inteprinderi industriale.
Functiuni complementare admise ale zonei:construcții destinate depozitării, stocării, ambalării si
trierii,
- căi de comunicații rutiere, feroviare si construcții aferente,
- construcții aferente lucrărilor tehnico- edilitare de deservire,
- servicii compatibile funcțiunilor zonei.
Regimul tehnic:
Suprafata teren= 200,00 m.p.;
Procentul maxim de ocupare a terenului = nu este cazul;
Se propune o înălțime maximă a construcților de 15.0m.
Se vor respecta prevederile codului civil privind limita proprietăților învechinate.
Se vor respecta distanțele admise de codul civil privind retragerile fată de aliniament si de
amplasare în interiorul parcelei.
Autorizarea construcțiise face cu respectarea înălțimi medii a clădirilor învecinate si a caracterului
zonei.
Orice intervenție în zona de protecție a infrastructurii feroviare se va face cu avizul Regiei
Autonome SNCFR si a Ministerului Transporturilor.
La întocmirea documentației se va respecta legea 50/1991, republicată si actualizată,
H.G.525/1996, republicată, legea 350/2001 actualizată, Codul Civil, precum si alte legi si normative în
vigoare.
3. LEGALITATEA:
Proiectul de hotarare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al municipiului
Alexandria, este justificat si susținut din punct de vedere legal, de următoarele acte legislative în vigoare:
- prevederile art. 123, alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale,
republicată cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora: “Consiliile locale si consiliile județene
hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie
date în administrarea regiilor autonome și institutiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.
Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul
privat, de interes local sau județean, în condițiile legii.” si “vânzarea, concesionarea și închirierea se fac
prin licitatie publică, organizată în condițiile legii.”;

- prevederile art. 13, alin. (1) din Legea 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republlicată, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căruia: “Terenurile aparținând
domeniului privat al
statului sau al unităților administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori
închiriate
prinlicitatie publică, potrivitlegii, în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de
amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcției.”
Propunerea privind vânzarea prin licitație publică a unui terenaparținând domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, str.Viilor, zona Siloz, considerăm că
este necesară, oportună si legală, drept pentru care se va întocmi un proiect de hotărâre în acest sens.
Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere si aprobare
Consiliului Local al Municipiului Alexandria.
Directia Patrimoniu,
Directia Economica,
Director executiv,
Dumitru OPREAHaritina GAFENCU
Directia Juridic Comercial,
Director executiv,
Postumia CHESNOIU

Director executiv,

Serviciul Gestionare Patrimoniu
Public și Privat
Mirela BENE

