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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 
La proiectul de hotarare ce priveste darea in administrare  a unei cladiri  apartinand domeniului  

public de interes local al  municipiului Alexandria din cadrul CT Zona, strada Dunarii, zona IAICA, 

catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria.     

 
                 Pentru desfasurarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare din cadrul activitatilor de 
salubrizare al municipiului Alexandria in conditiile de eficienta si siguranta, operatorul ADP Alexandria , va 
detine un sediu pe toata durata contractului de dare in administrare prin gestiune directa a activitatilor de 
dezinsectie, dezinfectie si deratizare, prevazut cu spatii adecvate pentru desfasurarea activitatii, 
depozitarea substantelor periculoase, desfasurarea activitatii de dispecerat si de inregistrare a 
reclamatiilor, si program de functionare permanent 
                Avand in vedere prevederile art. 6 din  H.C.L. nr. 41/28 februarie 2018 „Se da in administrare prin 
gestiune directa catre Administratia Domeniului Public- Serviciul public de interes local din subordinea 
Consiliului Local al municipiului Alexandria, imobilul; din str. Dunarii, nr. 370,(CT ZONA IAICA) in vederea 
desfasurarii activitatilor DDD.“  
                  Astfel imobilul- cladire din cadrul CT zona, strada Dunarii,  ce apartine domeniului public de 
interes local al municipiului Alexandria, conform prevederilor H.G.R. nr. 1.358/2001, privind atestarea 
domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul 
Teleorman si ale punctului III, pozitia 4 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica,  
cu modificarile si completarile ulterioare  poate fi dat in administrare pentru desfasurarea activitatilor de 
dezinsectie, dezinfectie si deratizare astfel : 
Anexa : LISTA cuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 

administrativ-teritoriale,  

punctul III. „Domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor este alcatuit din 

urmatoarele bunuri: 

pozitia 4. retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, statiile de tratare si epurare a apelor 
uzate, cu instalatiile, constructiile si terenurile aferente;“ 
                 Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din legea 215/2001, privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de 
catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu darea in administrare  a unei cladiri  apartinand 
domeniului  public de interes local al   municipiului Alexandria din cadrul CT Zona, strada Dunarii, zona 
IAICA,catre Serviciul Public 
de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria.     

 Proiectul de hotarare impreuna cu toata documentatia va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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