
  Primãria Municipiului Alexandria 
Directia Patrimoniu 
Directia Economice 
Directia Juridic Comercial 
Nr. 3770/19.02.2019 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

       La proiectul de hotarare ce priveste darea in folosinta gratuita pe durata nelimitata , 
catre Distributie Energie Oltenia SA a instalatiilor de distributie publica rezultate din lucrarea 
„Extinderea retelei de interes public necesara pentru racordarea consumatorilor individuali din 
zona fostei unitati militare, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman“ proprietatea  Municipiului 
Alexandria. 

 
      Prin expunerea de motive nr.3769/19.02.2019 Primarul municipiului Alexandria d-l Victor 

Dragusin, propune un proiect de hotarare cu privire la  darea in folosinta gratuita pe durata nelimitata , 
catre Distributie Energie Oltenia SA a instalatiilor de distributie publica rezultate din lucrarea „Extinderea 
retelei de interes public necesara pentru racordarea consumatorilor individuali din zona fostei unitati 
militare, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman“ proprietatea  Municipiului Alexandria. 
                Necesitate si Oportunitate      

  Avand in vedere prevederile art. 8 si art.9 din contractul de cofinantare 
nr.20.1.TR/1319/18.08.2017(22448/21.08.2017), Procesul verbal nr. RO10/49165/27.08.2018( 
18476/07.09.2018), incheiat cu ocazia stabilirii cotelor de proprietate asupra mijloacelor fixe rezultate din 
lucrare, precum si faptul ca lucrarea este finalizata conform Procesului verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor nr. 458A/09.07.2018, este necesar intocmirea unui proiect de hotarare  a Consiliului local pentru 
darea in folosinta gratuita catre Distributie Oltenia SA a instalatiilor de distributie publica rezultate din 
lucrare, proprietatea Municipiului Alexandria, conform Procesului verbal nr. RO10/49165/27.08.2018( 
18476/07.09.2018), pe durata de viata a acestora. 

Cota procentuala a Primariei Municipiului Alexandria din total investitie este de 11,0513%, 
respectiv 126.987,29 lei ( valoare cu TVA) 
       Analizand propunerea de mai sus, s-a constatat ca instalatiilor de distributie publica rezultate 
din lucrare poat fi date in folosinta gratuita in conformitate cu prevederile articolului nr. 124 din legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare potrivit caruia 
,,Consiliile locale si consiliile judetene pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile 
proprietate publica sau privata locala sau judeteana, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care 
desfasoara activitate de binefacere sau utilitati publice ori servicii publice’’. 
                Legalitate  

                         Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

                          Prevederile Procesului Verbal incheiat intre Distributie Energie Oltenia SA si Primaria 
Municipiului Alexandria nr. RO/10/49165/27.08.2018; Nr. 18476/07.09.2018. 
                   Propunerea privind darea in folosinta gratuita, pe durata nelimitata , catre Distributie Energie 
Oltenia SA a instalatiilor de distributie publica rezultate din lucrarea „Extinderea retelei de interes public 
necesara pentru racordarea consumatorilor individuali din zona fostei unitati militare, Municipiul Alexandria, 
judetul Teleorman“ proprietatea  Municipiului 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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