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H O T Ă R Â R E 

 
Priveşte: modificarea HCL 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  
 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având in vedere: 

- expunerea de motive nr. 22413 / 23.11.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 22414 / 23.11.2011 al Directiei Patrimoniu, Direcţiei Buget Finanţe, Taxe şi 

Impozite, Direcţiei Administraţie Publică Locală şi Serviciului Administrare Patrimoniu 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 

       - prevederile 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; 
        -     prevederile art. 14, alin. (1), art. 15 din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;  
        -  prevederile art.59 din Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative;   
         -   prevederile art. 36, alin. (2), lit. “b” si alin. (5), lit. “a” din Legea nr. 215/23.04.2001 a Administraţiei Publice Locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si (3) şi ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea  nr. 215/23.04.2001 a Administraţiei 
Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

            Art.1 Se modifică pct.5 art. 4 din HCL 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 şi va avea 
următorul cuprins: 
             5),, Contractele aferente închirierii de spaţii şi terenuri aparţinând domeniului public şi privat de interes local al 
municipiului Alexandria, pot fi prelungite prin act adiţional până la data limită de 31.12.2012 . “ 
           Art.2 Se modifică pct.6 art. 4 din HCL 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 şi va avea 
următorul cuprins: 
             6) ,, Se imputerniceste primarul municipiului Alexandria, in vederea semnarii actelor aditionale de prelungire.” 
         Art.3 Cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile HCL267/26.11.2009 
         Art.4 Celelalte prevederi ale HCL 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 rămân 
neschimbate. 
           Art.5 Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru 
verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei  Patrimoniu, Direcţiei Buget Finanţe, Taxe şi Impozite, 
Direcţiei Administraţie Publică Locală şi Serviciului Administrare Patrimoniu pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                     Consilier,                                                                                                    Secretar, 
       
                Florea VOICILĂ                                                                                          jr. Iulian PURCARU 
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JUDEŢUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
DIRECŢIA  PATRIMONIU 
DIRECŢIA BUGET FINANŢE TAXE ŞI IMPOZITE 
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SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU 
Nr. ____________/__________2011 
 
 
                                                RAPORT COMUN DE SPECIALITATE  

 
Priveşte:  modificarea HCL 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 
 

 
 

1. NECESITATEA                   
 

  Având în vedere cererile agenţilor economici, care solicită prelungirea termenului  contractual care 
expiră la 31.12.2011, a contractelor de închiriere şi actelor adiţionale, care sunt încheiate cu municipiul 
Alexandria, pentru spaţii comerciale şi terenuri,  prin expunerea de motive nr.________/_________2011, 
primarul municipiului Alexandria, propune iniţierea unui proiect de hotărâre pentru prelungirea, prin act 
adiţional, a termenelor contractuale prin modificarea art.4 pct.5 şi pct.6, din HCL 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. 

 
 
 

2. OPORTUNITATEA     
 

  Considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului contractual 
având în vedere criza înregistrată la nivel naţional şi impactul produs asupra agenţilor economici ţinând 
cont de faptul că aceştia au realizat investiţii în spaţiile şi pe terenurile pentru care au deţinut contracte de 
închiriere.                                       
 
 
 
       3.  ANALIZA ECONOMICĂ ŞI TEHNICĂ        
 
         Scopul proiectului de hotărâre este prelungirea termenului contractual care expiră la 31.12.2011, a 
contractelor de închiriere şi actelor adiţionale ale agenţilor economici deţinători de contracte de închiriere 
pentru spaţii comerciale şi terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria. 
         
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                              

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. 215/23.04.2001, legea administraţiei publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare; 
• Art. 14, alin. (1), art. 15 din Legea nr. 213/24.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia;  
 .  Prevederile art.59 din Legea 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative; 
 

5. EŞALONAREA ÎN TIMP  
 

       Durata prelungirii este până la data de________/_______2015 
       Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/23.04.2001 Legea 
administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de 
specialitate cu privire la prelungirea termenelor contractuale a contractelor de închiriere şi actelor 
adiţionale care expiră la 31.12.2011, prin modificarea art.4 pct.5 şi pct.6 din HCL92/30.04.2009 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. 
       Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.  
 
 
 
                Arhitect Şef,                                                                                 
              Mihail MITROI                                                                                  
        
 
                          
Direcţia Buget Finanţe Taxe şi Impozite,        
         Haritina GAFENCU                                                                                                                                       
         
 
 
            Consilier Juridic, 
      Florin  DUMITRESCU 
 
 
 
  Serviciul Administrare Patrimoniu                                                                                                                   
               Gina SELEA                                                                                       
 
 
 
                   M.G/M.G             
 
 
 



 
 
 
 
JUDEŢUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.___________/____________2011 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

   la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea  HCL 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  
 
        

Având în vedere cererile agenţilor economici, care solicită prelungirea termenului 
contractual care expiră la 31.12.2011, a contractelor de închiriere şi actelor adiţionale care 
sunt încheiate cu municipiul Alexandria pentru spaţii comerciale şi terenuri, aparţinând 
domeniului public şi privat de interes local din municipiul Alexandria şi ţinând cont de 
prevederile art.59 din Legea nr.24/27.03.2000, consider necesar, oportun şi legal iniţierea 
unui proiect de hotărâre, pentru prelungirea prin act adiţional a termenelor contractuale, 
prin modificarea art.4 pct.5 şi pct.6, din HCL 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. 
        Ca urmare, în conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
propun elaborarea de către Direcţia Patrimoniu-Serviciul Administrare Patrimoniu, a unui 
proiect de hotărâre cu privire la modificarea HCL 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. 
         Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus spre dezbatere 
şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 
 
 
                                                          P R I M A R , 

 
                                                    Victor  DRĂGUŞIN 

 



 
 

 
 
 
 


