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RAPORT  COMUN DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unor mijloace fixe , pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii 
si, dupa caz, casarii. 
 
 
 
 
 

 
       Prin  expunerea de motive nr.6530/21.03.2018, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 
Dragusin, 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 functiune, in vederea 
valorificarii si, dupa caz, casarii. 
 
 

1.  NECESITATEA: 

          Prin  adresa nr.31866/29.11.2017 Gradinita cu P.P. nr.7 Alexandria, solicita trecerea din domeniul 

public in domeniul privat a unor mijloace fixe aflate in administrarea acesteia conform Contractului de 

comodat nr.10545/24.04.2014 . 

       Pentru  scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii a acestor mijloace fixe aflate 

in administrarea Gradinitei cu P.P. nr.7 Alexandria, este necesar trecerea acestora din domeniul public in 

domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria. 

 

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 art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietatea publica, modificata si 

completata; 

− prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si 

valorificare  a acrtivelor corporale care alcatuiesc domeniul public; 

− prevederile art. 36, alin. (2), litera „c” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

        Propunerea privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria a unor mijloace fixe, pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii,  

consideram  ca este necesara, oportuna si legala, drept pentru care se va intocmi un proiect de hotarare in 

acest sens. 

         Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului Local al municipiului Alexandria.  
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