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RAPORT  DE SPECIALITATE 

 
La proiectul de hotarare ce priveste darea in administrare  a unor bunuri apartinand domeniului 
public si  privat de   interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local 
Administratia Domeniului Public Alexandria.     
 
 
 
NECESITATEA: 

              Prin referatul de aprobare nr. 26152/18.11.2019 Primarul muncipiului Alexandria d-l Victor 

Dragusin, propune un proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul Public de 

Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria a  unor  mijloace fixe achizionate pe investitii 

conform proceselor verbale de predare –primire nr. 4271/31.07.2019 si 6425/24.10.2019 incheiate de catre 

Administratia Domeniului Public Alexandria cu Municipiul Alexandria. 

  LEGALITATEA : 

                Bunurile au intrat in patrimoniul municipiului Alexandria in cursul anului 2019, in baza proceselor 

verbale de predare- primire, transmise prin adrese de inaintare si inregistrate la sediul primariei sub nr. 

16876/31.07.2019 si 24100/24.10.2019, a notelor contabile de transfer ale mijloacelor fixe achizionate de 

ADP Alexandria, a proceselor verbale de receptie si a situatiilor de lucrari executate in regie proprie. 

 Pentru constituirea dreptului de administrare asupra acestor bunuri de catre ADP, aceste bunuri 

trebuie sa fie inventariate, sa fie identificate prin nr.de inventar, valoare de inventar,sa aiba destinatia 

stabilita. 

 Necesitatea darii in administrare a acestor bunuri este determinata de asigurarea pazei si 

protectiei, suportarea cheltuielilor de intretinere si de functionare in buna stare, precum si a altor drepturi si 

obligati ce subroga din articolul 300 OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei care 

,mentioneaza:  

“Drepturi şi obligaţii 

    (1)  Autorităţile administraţiei publice centrale, instituţiile publice şi regiile autonome din subordinea 

acestora, precum şi instituţiile publice şi regiile autonome din subordinea autorităţilor publice locale au 

următoarele drepturi şi obligaţii:  

    a) folosirea şi dispunerea de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, 

de actul de constituire; 



    b) asigurarea pazei, protecţiei şi conservarea bunurilor, ca un bun proprietar, şi suportarea tuturor 

cheltuielilor necesare unei bune funcţionări; 

    c) efectuarea formalităţilor necesare cu privire la închiriere, în limitele actului de dare în administrare şi 

cu respectarea legislaţiei aplicabile; 

    d) culegerea fructelor bunului; 

    e) efectuarea de lucrări de investiţii asupra bunului, în condiţiile actului de dare în administrare şi a 

legislaţiei în materia achiziţiilor publice; 

    f) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de 

folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei; 

    g) acordarea dreptului de servitute, în condiţiile legii; 

    h) obţinerea avizelor pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului şi interesului public şi 

destinaţiei bunului; 

i) obţinerea avizelor pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice ale bunurilor; 

    j) reevaluarea bunurilor, în condiţiile legii; 

    k) semnarea procesului-verbal de vecinătate, fără schimbarea regimului juridic al bunului; 

    l) semnarea acordului de avizare a documentaţiei de carte funciară pentru obţinerea certificatului de 

atestare a edificării construcţiilor; 

 

    (2)  Bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului de dare în 

administrare. 

    (3)  Dreptul de administrare se înscrie în cartea funciară de către titularul acestui drept.” 

               Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria desfasoara activitati 

de amenajare si intretinere a zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor publice, a terenurilor de sport, a 

locurilor de joaca pentru copii si producearea in sere a materialului dendrologic necesar. 

 Avand in vedere prevederile ART. 108 din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei care mentioneaza urmatoarele : 

   “Administrarea domeniului public şi privat  al unităţilor administrativ-teritoriale 

    Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului 

cod, ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie: 



    a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ-

teritoriale care le are în proprietate; 

    b) concesionate; 

    c) închiriate; 

    d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; 

    e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 

 Avand in vedere  prevederile art 92 din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

al Romaniei care mentioneaza urmatoarele: 

„ART. 92 

    Participarea cu capital sau cu bunuri 

    (1)  Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu 

bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt  alese, la înfiinţarea, 

funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes 

local sau judeţean, în condiţiile legii. 

    (2)  În accepţiunea prezentului cod, în categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de 

utilitate publică în unităţile administrativ-teritoriale se includ: 

    a) instituţii publice de interes local sau judeţean; 

    b) societăţi şi regii autonome înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare 

societăţi şi regii autonome de interes local sau judeţean; 

    c) asociaţii de dezvoltare intercomunitară; 

    d) furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acordă servicii sociale în condiţiile 

prevăzute de lege; 

    e) asociaţii, fundaţii şi federaţii recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii; 

    f) operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau judeţene; 

    g) operatori regionali, constituiţi în condiţiile legii." 

 Prevederile art. 129, alin(2) lit.c), alin.(6) lit.b) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei, 

 prevederille art. 297, alin (1), lit. a), art. 298, art.299, art.300, art.301 din OUG nr. 57/3 

iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei; 



 Prevederile HCL nr. 134/28.09.2006 privind aprobarea incredintarii prin gestiune directa 

catre ADP Alexandria a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public si privat de 

interes local din municipiul Alexandria.  

       Urmare a cadrului legislativ si a celor mentionate anterior se impune darea in administrare a bunurilor 

apartinand domeniului public si privat de interes local al municipiului Alexandria- mijloace fixe achizionate 

pe investitii in cursul anului 2019 catre ADP. 

            Propunerea privind darea in administrare  a unor bunuri apartinand domeniului public si  privat de   

interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului 

Public Alexandria, consideram ca este legala, necesara si oportuna si se va intocmi proiectul de hotarare, 

care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si adoptare Consiliului Local al 

municipiului Alexandria. 
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