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EXPUNERE DE MOTIVE, 

la proiectul  de  hotarare  privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii, a unei constructii C6 din 

cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica 
                          

 Prin adresa Directiei Tehnic Investitii nr. 5.886 / 20.03.2018, se solicita intocmirea unui proiect de 

hotarare de schimbare a destinatiei cladirii C 6 din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica, in vederea 

scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz.  

Constructia C 6 cu numarul cadastral NC 23199-C6 si inscrisa in C.F. nr. 23.199,  apartine domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria, conform prevederilor H.G.R. nr. 1.358/2001, privind atestarea 

inventarului bunurilor care apartin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria si ale art. 112, 

alin. (2) din Legea nr. 1/05.01.2011, privind legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Pentru a putea fi scoasa din functiune, casata si demolata constructia mentionata mai sus, este necesara 

trecerea acesteia din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, conform 

prevederilor ale art. 2 din Ordonanta nr. 112 / 31.08.2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din 

functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 

administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213 / 

17.11.1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, unde se precizeaza, 

ca: “Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale prevăzute la 

art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor 

privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia.”, iar “Trecerea din domeniul public in domeniul privat se 

face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel.” 

Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215 / 

2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de 

catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat 

de interes local al municipiului Alexandria, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii, a unei 

constructii C6 din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica. 

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

Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 

 
PRIMAR , 

Victor DRAGUSIN 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

                
 
 


