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REFERAT DE APROBARE 
 

           La proiectul de hotarare ce priveste darea in administrare  a unui bun apartinand domeniului  
privat de interes local al  municipiului Alexandria, catre Clubul Sportiv Municipal Alexandria.     
 

              Clubul Sportiv Municipal Alexandria prin solicitarea nr. 1734/13.06.2019  inregistrata la sediul 
institutiei sub nr. 13115/13.06.2019 solicita transmiterea  in administrare a mijlocului fix aflat in patrimoniul 
privat al municipiului Alexandria care are urmatoarele elemntele de indentificare: 

 Denumire: Tractor tuns gazon: “ Husqvarna Profesional” 

 Tip: TC 138 

 Seria: 011415D004157 

 Nr. inv. 203387 
                Clubul Sportiv Municipal Alexandria este un serviciu public de interes local al municipiului 
Alexandria , ca urmare 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.” 

poate primi in administare mijlocul fix cu nr. de invetar 203387-utilaj specializat in intretinerea si 

tunderea gazonului pentru a asigura desfasurarea in conditii optime a antrenamentelor si evenimetelor 

sportive.  

        In conformitate cu prevederile art. 129 ,alin (2) lit c, alin (6) lit b) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ al Romaniei care mentioneaza la alin (6) lit b): 

             “(6)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 



               b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau 
închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; “     
                 Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) si alin.(3) din OUG 57/ 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea de catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de 
hotarare cu privire la darea in administrare a unui bun apartinand domeniului  privat de interes local al  
municipiului Alexandria, catre Clubul Sportiv Municipal Alexandria . 

 Proiectul de hotarare impreuna cu toata documentatia va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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