
ROMANIA
JUDEŢUL TELORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂRE

Priveşte: scoaterea din funcţiune in vederea valorificării şi, după caz casării a unor mijloace fixe
aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, existente în inventarul 
imobilului fosta Centrală Termică nr. 11, situată în strada Avocat Alexandru Colfescu, nr. 54. 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, intrunit in şedinţă ordinară, având in 
vedere: 

- referatul de aprobare nr.12613/20.05.2021 al Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr.12614/20.05.2021, al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economice, Direcţiei

Juridic Comercial; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;
- prevederile H.C.L. nr. 30 din 28 ianuarie 2016  privind schimbarea destinaţiei unui imobil care aparţine 

domeniului public de interes local al municipăiului Alexandria, din punct termic în imobil cu altă destinaţie;
- prevederile H.C.L. nr. 27 din 29 ianuarie 2020 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat 

de interes local al municipiului Alexandria, a unui bun imobil, situat in str. Av. Alexandru Cofescu, nr. 54;
- prevederile H.C.L. nr.47 din 25 februarie 2016 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat 

de interes local al municipiului Alexandria a unor bunuri existente în inventarul imobilului fosta Centrală 
Termica nr. 11, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării si, dupa caz, casării.

- 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;

- H.G. nr. 841/23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunuruilor aparţinand instituţiilor publice, actualizată;

- O.G. nr. 19/4 august 1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, 
precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice;

- prevederile art. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), art. 354 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al României;

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin. (1), alin (3) lit. g) si alin(5) si ale art.196, alin (1), lit.a) 
din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă scoaterea din funcţiune in vederea  valorificării şi, după caz casării a unor mijloace 
fixe aparţinând domeniului privat de interes local  al municipiului Alexandria, existente în inventarul imobilului 
fosta Centrală Termică nr. 11, situată în strada Avocat Alexandru Colfescu, nr. 54, prevăzute in anexa ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă valorificarea materialelor rezultate in urma dezmembrării mijloacelor fixe scoase din 
funcţiune 



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

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria,  
Direcţiei Economice, Direcţiei Juridic Comercial, Direcţiei Patrimoniu , pentru cunoaştere si punere in aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

CONSILIER,                                                           SECRETAR GENERAL,

Ionela Cornelia ENE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA,                            

Nr.139 din 27 mai 2021



JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Nr. 12613/20.05.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind: scoaterea din funcţiune in vederea  valorificării şi, după caz 
casării a unor mijloace fixe aparţinând domeniului  privat de interes local al municipiului Alexandria, 
existente în inventarul imobilului fosta Centrală Termică nr. 11, situată în strada Avocat Alexandru 
Colfescu, nr. 54. 

Prin H.C.L. nr. 30 din 28 ianuarie 2016 s-a aprobat schimbarea destinatiei unui imobil, situat in str. Av. 
Alexandru Colfescu, nr. 54, care apartine domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, din 
punct termic in imobil cu alta destinatie.
Prin H.C.L. nr. 27 din 29 ianuarie 2020 s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria, a unui bun imobil, situat in str. Av. Alexandru Cofescu, nr. 54

In vederea valorificarii eficiente a acestui imobil ( constructie fosta CT nr. 11),   utilajele existente in 
cadrul fostei Centrale termice , care apartin domeniului privat de interes local nu mai fac obiectul serviciului 
de producere, transport, distributie si furnizarea energiei termice,si nu mai sunt utilizate de municipalitate este 
necesara scoaterea din funcţiune  in vederea valorificării ,si dupa caz, casării a acestora.

Pentru scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, dupa caz, casării aceste mijloace fixe, 
au fost trecute din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, prin HCL nr.47 
din 25 februarie 2016 .

Ca urmare a celor expuse mai sus si în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) şi alin.(3) din
OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României, propun elaborarea de catre Directia Patrimoniu, 
a unui proiect de hotarare cu privire la scoaterea din funcţiune in vederea  valorificării şi, după caz casării a 
unor mijloace fixe aparţinând domeniului  privat de interes local al municipiului Alexandria, existente în 
inventarul imobilului fosta Centrală Termică nr. 11, situată în strada Avocat Alexandru Colfescu, nr. 54. 

Proiectul de hotărâre impreuna cu toată documentaţia, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,

Victor DRĂGUŞIN

Red BD



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Directia Patrimoniu
Directia Economică
Direcţia Juridic Comercial
Nr.12614/20.05. 2021

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind: scoaterea din funcţiune in vederea  valorificării şi, după caz casării a 
unor mijloace fixe aparţinând domeniului  privat de interes local al municipiului Alexandria, existente 
în inventarul imobilului fosta Centrală Termică nr. 11, situată în strada Avocat Alexandru Colfescu, nr. 
54. 

Prin  referatul de aprobare nr.12613/20.05.2021, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 
Drăguşin, propune un proiect de hotarare cu privire la scoaterea din funcţiune in vederea  valorificării şi, după 
caz casării a unor mijloace fixe aparţinând domeniului  privat de interes local al municipiului Alexandria, 
existente în inventarul imobilului fosta Centrală Termică nr. 11, situată în strada Avocat Alexandru Colfescu, 
nr. 54. 

1.  NECESITATEA:

În perioada 2012-2019 , sistemul public de alimentare cu energie termică si-a incheiat activitatea 
privind producerea , transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice, astfel s-a aprobat prin hotărâri ale 
Consiliului Local transmiterea fără plată a unor echipamente din cadrul centralelor termice, aflate in stare de 
functionare din patrimoniul municipiului Alexandria, in patrimoniul municipiului Giurgiu, in patrimoniul 
mucipiului Turnu Măgurele, in administrarea Serviciului Public Administratia Domeniului Public Alexandria, in 
patrimoniul Camerei de Conturi a Judetului Teleorman, in patrimoniul Universităţii Valahia din Târgovişte ş.a.

Institutia noastra a facut demersuri in anul 2017 catre  termopitesti in vederea transmiterii fara plata de la 
o institutie publica la alta institutie publica, conform HG 841/1995, a mijlocelor fixe din cadrul CT 17, CT11 
care nu ne mai sunt utile. Deasemeni in anul 2015 sa comunicat catre Regia Autonoma de Distribuţie a 
Energiei Termice Bucureşti- R.A.D.E.T. Bucureşti, la solicitarea acestora, situaţia utilajelor disponibile
existente, atunci, din cadrul centralelor termice in scopul transferării fără plată.

In anul 2021 s-a transmis lista echipamentelor existente in inventarul fostului CT 11 pe care 
municipalitatea nu le mai utilizează, in scopul transmiterii fără plată , conform HG nr. 841/1995 catre mai multe 
instituţii din judeţ si din ţară.

Aceste instituţii publice nu au fost interesate de preluarea  echipamentelor propuse pentru transfer, unele  
răspunzând negativ sau neprimind niciun răspuns de la celelalte.

Pentru scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, dupa caz, casării  aceste mijloace fixe., au 
fost trecute din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, prin HCL 47 din 
25 februarie 2016.

2. OPORTUNITATEA:

In conformitate cu prevederile O.G nr. 112 din 31 august 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, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau 
neconsumata, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifica, se scot din funcţiune, se valorifica şi se 
casează în condiţiile legii.



Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale 
prevăzute la aliniatul precedent, vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale, potrivit reglementărilor privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia.   După scoaterea 
din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea şi, după caz, casarea acestora potrivit 
prevederilor legale privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând 
instituţiilor publice şi reglementărilor specifice, în cazul mijloacelor fixe care privesc apărarea tarii, ordinea 
publica şi siguranta nationala, precum şi al celor din dotarea misiunilor diplomatice din străinătate.

Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor 
aferente, se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, după caz.

3. LEGALITATEA:

Proiectul de hotarare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al municipiului 
Alexandria, este justificat si sustinut din punct de vedere legal, de urmatoarele acte legislative in vigoare:

- prevederile H.C.L. nr. 30 din 28 ianuarie 2016  privind schimbarea destinaţiei unui imobil care aparţine 
domeniului public de interes local al municipăiului Alexandria, din punct termic în imobil cu altă destinaţie;

- prevederile H.C.L. nr.47 din 25 februarie 2016 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat 
de interes local al municipiului Alexandria a unor bunuri existente în inventarul imobilului fosta Centrală 
Termica nr. 11, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării si, dupa caz, casării.

- 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; 

- H.G. nr. 841/23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunuruilor aparţinand instituţiilor publice, actualizată;

- O.G. nr. 19/4 august 1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, 
precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice;

- prevederile art. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), art. 354 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al României;

Propunerea privind scoaterea din funcţiune in vederea  valorificării şi, după caz casării a unor 
mijloace fixe aparţinând domeniului  privat de interes local al municipiului Alexandria, existente în inventarul 
imobilului fosta Centrală Termică nr. 11, situată în strada Avocat Alexandru Colfescu, nr. 54,considerăm că 
este necesară, oportună si legală, drept pentru care s-a intocmit prezentul proiect de hotărâre in acest sens.

Proiectul de hotărâre impreuna cu intreaga documentaţie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

Direcţia Patrimoniu Direcţia Economică
Dumitru OPREA Haritina GAFENCU

Direcţia Juridic Comercial
Postumia CHESNOIU

Intocmit,

Daniela BARBĂLATA



ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN                                                                                             ANEXA LA
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                      HCL nr.139/27 mai 2021 
CONSILIUL LOCAL

LISTA

Mijloacelor fixe propuse  pentru scoaterea din functiune, casare si valorificare , apartinand domeniului 
privat  de interes local al municipiului Alexandria, existente în inventarul imobilului fosta Centrală Termică 
nr. 11, situată în strada Avocat Alexandru Colfescu, nr. 54

Nr. 
crt.

DENUMIRE Nr.inv UM Cant. PU VALOARE

CENTRALA  TERMICA   nr.11
1 strada Av.Al. colfescu nr.54

ECHIPAMENTE  SI  INSTALATII  AFERENTE  PUNCTULUI  TERMIC 1.230.655,40
3 CAZAN EQUIPTECNIC HR2 101772 buc 2 69,797.86 139,595.72
4 CAZAN EQUIPTECNIC HR2 101773 buc 2 69,800.69 139,601.37
5 STATIE DEDURIZARE NOBEL 101774 buc 1 16,363.71 16,363.71
6 ELECTROP SALMSON IRE 208 101775 buc 1 4,144.87 4,144.87
7 ELECTROP SALMSON IRE 125 101776 buc 1 24,065.36 24,065.36
8 ELECTROP SALMSON IRE 206 101777 buc 1 5,416.96 5,416.96
9 ELECTROP CIRCULAT 101778 buc 1 4,171.67 4,171.67

10 POMPA ADAOS MULTI V 205 101779 buc 1 4,144.87 4,144.87
11 SCHIMBAT CALDURA VICARB 101780 buc 2 5,715.24 11,430.48
12 REZERVOR APA ADAOS ICHA 101781 buc 1 3,180.23 3,180.23
13 REZERVOR ACUMULARE 5000 101782 buc 1 26,046.83 26,046.83
14 REZERVOR ACUMULARE 5000 101783 buc 1 13,022.71 13,022.71
15 SEPARATOR GRASIMI 101784 buc 1 2,552.64 2,552.64
16 ELECTROP SALMSON IRE 410 101785 buc 1 15,197.39 15,197.39
17 REZERVOR COMB TMUCB 40 101786 buc 2 94,305.35 188,610.70
18 ELECTROP COMB DL 7 101787 buc 2 10,167.56 20,335.12
19 REZERVOR COMB 101788 buc 2 1,564.44 3,128.87
20 FILTRU DESCARCARE DN 80 101789 buc 1 538.73 538.73
21 POMPA ADAOS 101790 buc 1 8,615.52 8,615.52
22 POMPA REZERVA SALMSON 101791 buc 1 1,895.44 1,895.44
23 CONTOR EN TERMICA WEC 101792 buc 1 17,817.73 17,817.73
24 CONTOR EN TERMICA WEC 101793 buc 1 33,995.28 33,995.28
26 CONTOR EN TERMICA WEC 101794 buc 1 16,301.66 16,301.66
27 CONTOR EN TERMICA WEC 101795 buc 1 8,605.65 8,605.65
28 PRESOSTAT MICROINTRERUP 101796 buc 1 270.78 270.78
29 TERMOSTAT TIM 2 101797 buc 2 3,008.87 6,017.75



30 SEMNALIZATOR IEN 101798 buc 4 1,729.20 3,907.94
31 VENTIL EVS 180NC DN 80 101799 buc 1 21,789.14 21,789.14
32 VANA MONITORIZ VBF DN 101800 buc 4 7,751.72 31,006.86
33 VANA MONITORIZ VBF DN 101801 buc 3 1,225.55 3,676.65
34 SESIZOR DEBIT ELF 101802 buc 4 3,075.16 12,300.64
35 MANOMETRU MC 2R 101803 buc 1 143.85 143.85
36 TERMOMETRU TMC 3R 101804 buc 1 224.24 224.24
37 CONTOR APA RECE WOLEX 101805 buc 1 3,938.97 3,938.97
38 CONTOR APA RECE WOLEX 101806 buc 1 3,311.38 3,311.38
39 TABLOU TFLA 101807 buc 1 177,775.37 177,775.37
40 INSTALATII UTILIZARE 101808 buc 1 28,496.52 28,496.52
41 ARZATOARE C 285 101809 buc 4 40,011.98 160,047.90
42 TABLOURI AUTOMATIZARE 101810 buc 4 2,349.56 9,398.24
43 RACORD GAZE WIROM 101811 buc 1 59,569.66 59,569.66

1.230.655,40

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA,

CONSILIER:

Ionela Cornelia ENE


