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RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

             La proiectul de hotarare ce priveste modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr.65/31.03.2011 de 
stabilire a modalitatii de atribuire a  contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de 
delegare a gestiunii catre  S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.  
 
 

Prin expunerea de motive nr.           2019, Primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Dragusin, 

propune un proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr.65/31.03.2011 de stabilire a 

modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii 

catre S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L. 

S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.. este infiintata prin actul administrativ al Consiliului Local al 

municipiului Alexandria, ca societate comerciala cu raspundere limiata cu capital detinut de unitatea administrativ 

teritoriala prin municipiul Alexandria si S.C. Transloc Prest SA.  

Bunurile prin care se realizează activitatea societăţii fac parte din domeniul public şi privat al municipiului 

Alexandria, cât şi bunuri proprii ce aparţin patrimoniului S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.  după cum 

urmează:  

 a) bunuri de retur: bunurile care au facut obiectul delegării, precum şi cele realizate de delegat în 

conformitate cu programele de investiţii şi care au legatură directă cu bunurile date în administrare, făcând parte 

integrantă din acestea. Bunurile obţinute în urma activităţii de investiţii a delegatului devin bunuri de retur, după ce 

delegatul îşi recuperează integral valoarea investită, prin amortizare. Bunurile de retur revin de plin drept, gratuite 

şi libere de orice sarcini delegatarului la încheierea contractului.  

 b) bunuri de preluare – sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot 

reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în 

schimbul unei compensaţii, în condiţiile legii;  

 c) bunuri proprii – sunt acele bunuri care la încetarea contractului rămân in proprietatea delegatului.  

Prin H.C.L. nr.65/31.03.2011, a fost aprobat si contractul de delegare a gestiunii administrarii acestor 

bunuri, stabilite  in anexa la contractul  de delegare a gestiunii 

Avand in vedere Procesul verbal de Predare- Preluare incheiat intre Sectorul 4 al Municipiului 

Bucuresti si Primaria Alexandria , inregistrat la sediul institutiei sub nr.28357/19.12.2018 prin care se preiau un 

numar de 84 buc. tarabe fibra de sticla asa cum prevede Anexa nr. 1 din HG nr. 841/1995, cu modificarile si 



completarile , consideram ca ceste bunuri sunt necesare Societatii Comericiale Piete si Targuri pentru 

defasurarea activitatii de comercializare a produselor alimentare. 

Ca urmare a celor expuse mai sus,  propunerea privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. 

nr.65/31.03.2011 de stabilire a modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii si atribuirea 

contractului de delegare a gestiunii catre S.C. Piete si Targuri Alexandria S.R.L.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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       Intocmit, 

Daniela Brabalata 


