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REFERAT DE APROBARE 
 
 

La proiectul de hotarare ce priveste preluarea unor bunuri ce au facut obiectul  Contractului de 

delegare a gestiunii Serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei 

termice in municipiul Alexandria, nr.27603/20.11.2013, incheiat cu S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. 

 

 Prin adresa nr. 13449/19.06.2019 SC TERMIC CALOR SERV S.R.L. ne informeaza ca a intrat in 

imposibiltatea de, plata prin executarea silita dispusa prin dosar nr. 655/E2019 din 03,06.2019 a Biroului 

Executorului Judecatoresc ENE MAGDALENA , fapt pentru care solicita predarea unor bunri pe care 

societatea le detine in administare conform Contractului de delegare a gestiunii nr. 319/20.11.2013, 

respectiv CT3, PT5, PT14 si modulul termic CT 20, ne mai avand posibilitatea sa intretina aceste spatii. 

Avand in vedere ca SC TERMIC CALOR SERV S.R.L, si-a redus substantial activitatea si pentru o 

buna administare acestor bunuri care apartin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, 

se propune preluarea acestora in baza unui proces verbal de predare-primire in conformitate cu 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.” 

                 Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) si alin (3) din OUG 57/3 iulie 2019, 

privind Codul administrative al Romaniei, propun elaborarea de catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de 



hotarare cu privire la preluarea unor bunuri ce au facut obiectul  Contractului de delegare a gestiunii 

Serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in municipiul Alexandria, 

nr.27603/20.11.2013, incheiat cu S.C. TERMIC CALOR SERV S.R.L. 

Proiectul de hotarare impreuna cu toata documentatia va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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