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REFERAT DE APROBARE 

 
 

       La proiectul de hotarare ce priveste darea in folosinta gratuita, pe perioada determinata, catre 
Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman, a camerei tehnice apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria, situata in strada 1 Mai, nr. 107, Bloc B10, Scara A, 
parter, apartament 2. 

 
 

             Spatiul  propus a fi dat in folosinta gratuita, pe termen limitat,  face parte din domeniul public de 
 interes local al municipiului Alexandria si este utilizat  pentru centrala termica instalata la blocul B10, 
parter, avand destinatia- camera tehnica. 
           Acest spatiu –camera tehnica poate fi dat in folosinta gratuita, pe o perioada determinata de 5 
ani,catre IPJ Teleorman, intrucat bunurile – centrala termica echipata si instalatia de utilizare gaze naturale 
ce va asigura  
agentul termic pentru incalzirea imobilului in care isi desfasoara activitatea Politia Municipiului Alexandria, 
sunt atasate acestui spatiu. 
             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.” 

                   Ca urmare a celor expuse mai sus si 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 cu privire  la darea in folosinta gratuita, pe perioada 
determinata, catre Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman, a camerei tehnice apartinand 
domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situata in strada 1 Mai, nr. 107, Bloc B10, 
Scara A, parter, apartament 2. 



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

aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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Victor DRAGUSIN 

 
 
 
 
 


