
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Priveşte: actualizarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului   comunitar de utilitate 

publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria către SC Pieţe și 

Târguri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011. 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 25513/21.10.2021 al Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 25514/21.10.2021 al Direcției Juridic Comercial și Direcției Patrimoniu; 

 Avizulcomisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 163/30.07.2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC TranslocPrest SA 

pentru constituirea societății comerciale cu răspundere limitată Pieţeşi Târguri Alexandria; 

 HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiuniiişi 

atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat 

al Municipiului Alexandria, modificată şi completată; 

 Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului 

public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Piețe și Târguri Alexandria SRL; 

 Prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea şifuncţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Prevederile art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. b, art.297 alin. (1) lit. a şi art. 298-301 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al României, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se actualizează anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de 

administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Pieţeşi Târguri Alexandria SRL, 

aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011 şi va avea cuprinsul prevăzut în anexala prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul muncipiului Alexandria pentru semnarea actului adiţional la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică a domeniului publică şi privat al municipiului 

Alexandria nr. 10003/23.05.2011 cu modificările şi completările prevăzute la art. 1. 

Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 65/31.03.2011 cu modificările şi completările ulterioare rămân 

nemodificate. 

Art.4. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 

Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalitătii, Primarului Municipiului Alexandria, Societății 

Comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL,Direcţiei Patrimoniu, Direcției Impozite și taxe localeşiDirecţiei 

Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

 Consilier,       

                  COBÂRLIE SILVIA                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

                      Secretar General, 

                                                                                                           ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU  

Alexandria 

Nr. 275/29 octombrie 2021 



JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

NR. 25513 / 21.10.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al 

Municipiului Alexandria către SC Pieţeşi Târguri Alexandria SRL  

aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011. 

 

 

În şedinţa Consiliului local al municipiului Alexandria din 31 martie 2011, prin Hotărârea de 

Consiliu nr. 65, a fost stabilită modalitatea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi 

atribuirea contractului de delegare către Societatea comercială Pieţeşi Târguri Alexandria SRL. 

Prin hotărârea în cauză s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii, care cuprinde obiectul 

contractului, drepturile şiobligaţiilepărţilor contractante, finanţareaşi tarifele practicate, plata şi nivelul 

redevenţei, condiţii privind transmiterea bunurilor.  

Prin anexa nr. 4 la hotărârea în cauză, s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii, care 

cuprinde drepturile şiobligaţiilepărţilor contractante, referitoare la predarea către delegat a bunurilor 

aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces verbal de 

predare-preluare.  

În exercitarea atribuțiilor stabilite prin contractul de delegare se propunemodificarea anexei la 

Contractul de delegare a gestiunii urmare actualizării valorilor de inventar comunicate de autoritatea 

tutelară.  

Lista cu activele fixe aflate în patrimoniul municipiului Alexandria (patrimoniul public şi 

patrimoniul privat) care fac obiectul delegării gestiunii către SC Pieţeşi Târguri Alexandria SRL se va 

actualiza în mod corespunzător, înconcordanță cu evidențelecontabilerezultateînurmainventarierii. 

În considerarea  celor expuse, considerăm necesarăşi oportună actualizarea anexei la Contractul 

de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi 

privat al Municipiului Alexandria către SC Pieţeşi Târguri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011. 

Susținerea legală a prezentului proiect de hotărâre se întemeiază pe prevederile următoarelor acte 

normative: 

 Prevederile HCL nr. 163/30.07.2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC 

TranslocPrest SA  pentru constituirea societăţii comerciale cu răspundere limitată Pieţeşi Târguri 

Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalităţii de atribuire a contractului de 

delegare a gestiuniiişi atribuirea contractului de delegare către SC Pieţeşi Târguri Alexandria SRL, 

modificată şi completată; 

 Prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea şifuncţionarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



 Prevederile art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. b, art.297 alin. (1) lit. a şi art. 298-301 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. 

Constatând îndeplinirea cerinţelor legale privind necesitatea și oportunitatea actualizării anexei 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a 

domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Pieţeşi Târguri Alexandria SRL, 

aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011,  în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ al României, propun elaborarea de către Direcția Juridic 

Comercialși Direcţia Patrimoniua unui proiect de hotărâre cu privire la actualizarea anexei la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a 

domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Pieţeşi Târguri Alexandria SRL, 

aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011. 

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

Victor DRĂGUȘIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DirecţiaJuridic Comercial 

Direcţia Patrimoniu  

Nr. 25514/21.10.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al 

Municipiului Alexandria către SC Pieţeşi Târguri Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011. 

 

Prin Referatul de aprobare nr.25513/ 21.10 2021 Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii şi aprobării consiliului un proiect de hotărâre actualizarea anexei la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al 

Municipiului Alexandria către SC Pieţeşi Târguri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011. 

Propunerea privind iniţierea unui proiect de hotărâre pentru actualizarea anexei la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi 

privat al Municipiului Alexandria către SC Pieţeşi Târguri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 

65/31.03.2011 are drept scop actualizarea valorilor de inventar comunicate de autoritatea tutelară.  

Lista cu activele fixe aflate în patrimoniul municipiului Alexandria (patrimoniul public şi 

patrimoniul privat) care fac obiectul delegării gestiunii către SC Pieţeşi Târguri Alexandria SRL se va 

actualiza în mod corespunzător, înconcordanță cu evidențelecontabilerezultateînurmainventarierii. 

Pe cale de consecinta, Anexa la Contractul de delegare a gestiunii reprezentând Lista cu 

activele fixe aflate în patrimoniul municipiului Alexandria care fac obiectul delegării gestiunii către 

SC Pieţeşi Târguri Alexandria SRL se va actualiza în mod corespunzătorînconcordanță cu 

evidențelecontabilerezultateînurmainventarierii. 

Susţinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 

 Prevederile HCL nr. 163/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC 

TranslocPrest SA  pentru constituirea societăţii comerciale cu răspundere limitată Pieţeşi Târguri 

Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 65/31 martie 2011 privind stabilirea modalităţii de atribuire a contractului de 

delegare a gestiuniiişi atribuirea contractului de delegare către SC Pieţeşi Târguri Alexandria SRL, 

modificată şi completată; 



 Prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea şifuncţionarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public şi privat de interes local; 

 Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 Prevederile art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. a, art.297 alin. (1) lit. a şi art. 298-301 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României. 

Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art. 

136 alin. 1  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  cu modificările și completările 

ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de 

hotărâre întocmit pentruactualizarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar 

de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC 

Pieţeşi Târguri Alexandria SRL, aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011. 

 

   

DIRECŢIA JURIDIC COMERCIAL,                          DIRECŢIA PATRIMONIU 

Director executiv,                                           Director executiv, 

Chesnoiu Postumia                                                       Oprea Dumitru 

 

 

 

 

 

 

 

 


