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Priveste:  preluarea in administrarea municipiului Alexandria, prin Consiliul 

Local al municipiului   Alexandria, pe perioada de 5 ani, de la Consiliul Judetean 

Teleorman, unor bunuri aferente obiectivului de investitii “Sistem Integrat de 

Management al Deseurilor in judetul Teleorman” si 

 darea in folosinta catre ADP Alexandria 

 

 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta 

extraordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 28685/12.10.2015, a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul  de specialitate nr. 28686/12.10.2015, al Serviciului Valorificare Patrimoniu, 

Directiei Buget Finante Taxe si  Impozite, Directiei Administratie Publica Locala; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 

- hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 139/23.09.2015, privind transmiterea 

unor bunuri aferente obiectivului de investitii “ Sistem Integrat de Management al 

Deseurilor in judetul Teleorman” din administrarea Consiliului Judetean Teleorman in 

administrarea Consiliilor Locale ale municipiilor Alexandria, Turnu Magurele si orasului 

Zimnicea; 

- prevederile punctului (1) si ale punctului (6) din anexa nr. 1 ale HG nr. 841/23.10.1995 

privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand 

institutiilor publice , cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ”c” si ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si alin (3) si art. 115 alin (1), lit. b, din Legea 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare: 

 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba preluarea in administrarea municipiului Alexandria, prin Consiliul 

Local al municipiului Alexandria, pe o perioada de 5 ani, de la Consiliul Judetean Teleorman, 

a doua echipamente autovehicule de curatat strazi cu perie si aspirator, conform anexei  1 

lista cu elementele carcteristice ale bunurilor preluate, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.2 Se aproba contractul de administrare a bunurilor prevazute la art.1, conform 

anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru a incheia actele 

necesare de preluare in administrare a bunurilor prevazute in anexa. 

 

 

 

 



 

Art.4 Se aproba darea in folosinta, catre ADP Alexandria, pe o perioada de 5 ani, a 

bunurilor preluate de la Consiliul Judetean Teleorman, aferente obiectivului de investitii 

“Sistem Integrat de Management al Deseurilor in judetul Teleorman”. 

 Art.5 Serviciul Cancelarie Consiliu, va transmite prezenta hotarare Institutiei 

Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarul municipiului 

Alexandria, Serviciului Valorificare Patrimoniu si Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, 

pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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