
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂRE

Priveşte: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a 
unor mijloace fixe, pentru scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, dupa caz, casării.

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeîul Teleorman, intrunit in şedintă ordinară, având in 
vedere: 

- referatul de aprobare nr. 1598/20.01.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr.1599/20.01.2021 al Direcţiei Patrimoniu, al Direcţiei Economice, al Direcţiei 

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

Alexandria;
- adresele nr. 31437/30.12.2020; nr. 31436/30.12.2020 si nr. 144/13.01.2021 ale Administraţiei 

Domeniului Public Alexandria;
- 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. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), art.286, alin.(1), art.289, alin (1), art. 361, alin (2) 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 aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria a unor mijloace fixe, pentru scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, dupa caz, casării
prevăzute in anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalitătii, Primarului Municipiului Alexandria,  
Direcţiei Economice, Direcţiei Juridic Comercial, Direcţiei Patrimoniu, pentru cunoaştere si punere in aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

CONSILIER,                                                           SECRETAR GENERAL,

Silvia   COBÂRLIE                                                                  Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA,                                             

Nr.18 din 29 ianuarie 2021



JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Nr. 1598/20.01.2021

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe , pentru scoaterea din funcţiune, in vederea 
valorificării si, dupa caz, casării.

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

Prin adresele nr. 31437/30.12.2020; nr. 31436/30.12.2020 si nr. 144/13.01.2021  Administratia 
Domeniului Public Alexandria, solicită trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor mijloace fixe 
aflate in administrarea acesteia conform Contractelor de dare in administrare : nr.36258/28.11.2016; nr.
2186/05.10.2018; nr.6080/14.03. 2013 şi nr.6080/14.03.  2013, pentru scoaterea din funcţiune.

Pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii a acestor mijloace fixe 
aflate in administrarea Administraţiei Domeniului Public Alexandria, este necesar trecerea acestora din 
domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria. 

Conform prevederilor art.361 alin (2) din din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al 
României care prevede :

„(2)  Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al 
acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel."

Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136, alin (1) si alin. (3) din 
OUG 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României, propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu, 
a unui proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unor mijloace fixe , pentru scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, dupa 
caz, casării.

Proiectul de hotărâre impreună cu toata documentația 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
Directia Juridic Comercial
Nr.1599/20.01.2021

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unor mijloace fixe , pentru scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, 
dupa caz, casării.

Prin  referatul de aprobare nr. 1598/20.01.2021, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Drăguşin, 
propune un proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unor mijloace fixe , pentru scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, dupa 
caz, casării.

1.  NECESITATEA:

Prin adresele nr. 31437/30.12.2020; nr. 31436/30.12.2020 si nr.144/13.01.2021  Administratia Domeniului 
Public Alexandria, solicita trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor mijloace fixe aflate in 
administrarea acesteia conform Contractelor de dare in administrare : nr.36258/28.11.2016; nr. 
2186/05.10.2018; nr.6080/14.03. 2013 şi nr.6080/14.03.  2013, pentru scoaterea din functţiune.

Pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii a acestor mijloace fixe aflate 
in administrarea Administraţiei Domeniului Public Alexandria, este necesară trecerea acestora din domeniul 
public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria. Bunurile propuse pentru trecerea din 
domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria sun prevăzute in anexa la 
prezenta hotărâre.

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 
neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, se scot din funcţiune, se valorifică 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. 

Conform prevederilor art.361 alin (2) din din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al 
României care prevede :
„(2)  Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia 
se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel."

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 susţinut din punct de vedere legal, de următoarele acte legislative in vigoare:

- prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare si 
valorificare  a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public;

- prevederile art. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), art.286, alin.(1), art.289, alin (1), art. 361, alin (2) din OUG nr. 
57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României;
Propunerea privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria a unor mijloace fixe, pentru scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, dupa caz, casării,
consideram ca este necesară, oportună si legală, drept pentru care se va intocmi un proiect de hotărâre in 
acest sens.

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

Direcţia Patrimoniu Direcţia Economică
Director executiv Director executiv
Dumitru OPREA Haritina GAFENCU

Directia Juridic Comercial
Director executiv
Postumia CHESNOIU

Intocmit,

Daniela Barbălată



JUDETUL TELEORMAN                                                                                          ANEXA   la 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                           H.C.L. nr. 18din 29 ianuarie 2021
CONSILIUL LOCAL

LISTA

Bunurilor de natura mijlocelor fixe propuse a  fi trecute din domeniul public in domeniul privat de 
interes local al municipiului Alexandria, pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificării si, 
dupa caz, casării.

NR.  
CRT.

DENUMIRE MIJLOC FIX
NUMAR DE 
INVENTAR 

VALOAREA             
DE 

INVENTAR
LEI

REGIMUL 
JURIDIC

AMPLASMENT

1. SISTEM DE IRIGATII DIN CARTIER 
ZONA BLOCURILOR 700

102423 70.329,71 Domeniul 
Public

ZONA BLOCURILOR 
700

2. SISTEM DE IRIGATII DIN CARTIER 
ZONA BLOCURILOR 714

102424 27.995,19 Domeniul 
Public

ZONA BLOCURILOR 
714

3.
AMENAJARE PISTE POPICE

102719 31.423,00 Domeniul 
Public

PARC PADUREA 
VEDEA

4. DOTARI PISTA POPICE:STAND 
PENTRU BILE, CANAL METALIC 
(2 BUC)

102693 4.800 Domeniul 
Public

PARC PADUREA 
VEDEA

5. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP 
MANZ,realizata din ansamblu arc 
elicoidal

202754 8.116,22 Domeniul 
Public

LOC DE JOACA 
GRĂDINIŢA NR. 7

6.
TUB DREPT DE CONEXIUNE DIN PAFS

202748 3.556,62 Domeniul 
Public

LOC DE JOACA 
GRĂDINIŢA NR. 7

7.
COMPLEX DE JOACA PENTRU COPII, 
cu structura din din otel dublu 
galvanizat

202795 37.344,49 Domeniul 
Public

LOC DE JOACĂ PARC 
PADUREA VEDEA 
LOCATIA 1

8.
LEAGAN DUBLU 2-15 ANI cu structura 
lemn impregnate prin autoclavare

202841 4.429,33 Domeniul 
Public

LOC DE JOACASTR. 1 
DECEMBRIE

9.
PLATFORMA DE ACCES LEMN 
RASINOASE

202783 4.755,65 Domeniul 
Public

LOC DE JOACĂ PARC 
PADUREA VEDEA 
LOCATIA 1

10. PLATFORM  PATRATA RASINOASE CU 
ACOPERIS DIN PAFS SI TOPOGAN 
ELICOIDAL

202786 14.208,76 Domeniul 
Public

LOC DE JOACĂ PARC 
PADUREA VEDEA 
LOCATIA 1

11.
CASUTA CU ESCALADARE

101448 2 790,00 Domeniul 
Public

LOC DE JOACĂ PARC 
CATEDRALĂ

12.
INVARTELNITA

101447 17 439,36 Domeniul 
Public

LOC DE JOACĂ PARC 
CATEDRALĂ

13.
MASINUTA PE ARCURI 1 BUC

102704 1800 Domeniul 
Public

LOC DE JOACA NOU 
PARC PĂDUREA 



VEDEA

14. ANSAMBLU DE JOACA PENTRU COPII 
CU DIZABILITATI -1 BUC

102717 15000 Domeniul 
Public

LOC DE JOACA NR. 1 
Parc pădurea vedea

15. PLATFORM  PATRATA RASINOASE CU 
ACOPERIS DIN PAFS SI TOPOGAN 
ELICOIDAL

202749 14.208,76 Domeniul 
Public

LOC DE JOACA 
GRĂDINIŢA NR. 7

16.

TOPOGAN CU COBORÂRE DREAPTĂ

102580 2.385,95 Domeniul 
Public

LOC DE JOACA –
STR. 1 DECEMBRIE 
BL F6-F10

17.
TOPOGAN CU COBORÂRE DREAPTĂ

102572 2.385,95 Domeniul 
Public

LOC DE JOACA 
GRĂDINIŢA NR. 6

18.
LEGAN METALIC DUBLU 2-15 ANI

102577 4.429,33 Domeniul 
Public

LOC DE JOACA 
GRADINTA NR.7

19. FIGURINA PE ARG ELOCOIDAL TIP 
CĂLUŢ

102587 4.973,19 Domeniul 
Public

LOC DE JOACA BLOC 
M

20.
LEGĂN DUBLU

102583 4.429,33 Domeniul 
Public

LOC DE JOACA 
PĂRCULEŢ ANL

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

CONSILIER

Silvia COBÂRLIE


