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HOTARARE 

 
Priveste: scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri din Piaţa Centrală, ce apartin 

domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria si care fac obiectul contractului 
de delegare a gestiunii catre S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L. 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:  
 -   expunerea de motive nr. 12.547 / 13.04.2016, a Primarului municipiului Alexandria;  
 - raportul comun de specialitate nr. 12.548 / 13.04.2016, al Serviciului Valorificare Patrimoniu, Directiei 
Administratie Publica Locala si Directiei Buget, Finante, Taxe si Imozite;  
 - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria;  
 - H.C.L. nr. 105 / 30.03.2016, privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria, a unor bunuri din Piata Centrala, in vederea scoaterii din functiune si casarii lor;  
 - prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  
 - prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;  
 - prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), litera „c” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare.  
 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), litera „b” din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

HOTARASTE 
 

Art. 1. Se aproba scoaterea din functiune si casarea unor bunuri din Piata Centrala, ce apartin 
domeniului privat de interes local  al municipiului Alexandria si care fac obiectul contractului de delegare a 
gestiunii catre S.C. PIETE TARGURI ALEXANDRIA S.R.L., prevazute in anexa nr. 1 (Lista), care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2.   Se aproba valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii bunurilor prevazute in anexa 
nr.1. 

Art. 3. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevazute la art.1, dupa deducerea 
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al municipiului Alexandria. 

Art. 4.  Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Valorificare Patrimoniu, 
Directiei Administratie Publica Locala, Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite si S.C. PIETE TARGURI 
ALEXANDRIA S.R.L., pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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