
 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL TELEORMAN  

MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E  

 

Priveşte: transmiterea fara plata a unor bunuri care apartin domeniului privat de interes local al 
Municipiului Alexandria, catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinara, având în vedere:  

- expunerea de motive nr. 24627/22.08.2016, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 24628/22.08.2016 al Directiei Patrimoniu, Directiei Buget, 

Finante,Taxe si Impozite, Directia Administratie Publica Locala; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
- solicitarea nr. 28650/09.10.2015 a Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria; 
- prevederile H.C.L. nr. 309/29.10.2015 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de 

interes local al municipiului Alexandria a unor bunuri existente in inventarul  Centralei Termice nr. 
8, pentru scoaterea din functiune in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii; 

- prevederile Ordonantei nr. 112/31.08.2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din 
functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al 
unitatilor administrativ-teritoriale; 

- prevederile H.G.R. nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a 
bunurilor apartinand institutiilor publice; 

- prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



Art.1. Se aprobă transmiterea fara plata a unor bunuri care apartin domeniului privat de interes 
local  

al municipiului Alexandria, catre Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, identificate in Anexa care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

  Art.2.   1) Transmiterea bunurilor ce fac obiectul acestei hotarari, se face pe baza de proces-verbal 
de predare-primire, aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei care a solicitat sa îi fie transmise 
bunurile respective, precum si de ordonatorul de credite care il are in administrare. 

            2) La predarea-primirea fara plata a bunurilor, conducatorii institutiilor publice impreuna cu 
conducatorii compartimentelor financiar-contabile raspund de inregistrarea in evidentele contabile a 
operatiunilor privind iesirea, respectiv intrarea in gestiune a bunurilor. 

Art.3. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr. 345/25.11.2015. 

Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria,  Directiei Buget, 
Finante, Taxe si   Impozite, Directiei Administratie Publica Locala, Directiei Patrimoniu si Spitalului 
Judetean de Urgenta Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ,  

                                CONSILIER,                                                                            SECRETAR,  

                              Ionut NEACSU                                                                   jr. Iulian PURCARU  
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