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REFERAT DE APROBARE 
 
La proiectul de hotarare ce priveste darea in administrare  a unor bunuri apartinand  domeniului public si 
privat    de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 
Domeniului Public Alexandria.     
 
              Prin adresele inregistrate la sediul Primariei municipiului Alexandria sub nr. 16876/31 iul.2019 si 
24100/24 oct.2019 Administatia Domeniului Public  transmite Procesele verbale de predare primire privind 
mijloacele fixe achizitionate conform listelor de investitii pe anul 2019 precum si notele contabile. 
                  In conformitate cu prevederile HCL nr. 134/28.09.2006 privind aprobarea incredintarii prin 
gestiune directa catre ADP Alexandria a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public 
si privat de interes local din municipiul Alexandria se impune darea in administrare a acestor mijloace fixe- 
bunuri apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, reprezentand mijloace fixe 
achizionate pe investitii , mijloacele fixe realizate in regie proprie, care sunt necesare desfasurarii  
activitatilor specifice in conditii tehnice optime  de catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 
Domeniului Public. 
             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 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 privire la darea in administare a unor bunuri apartinand  
domeniului public si privat    de interes local al municipiului Alexandria, catre Serviciul Public de Interes 
Local Administratia Domeniului Public Alexandria.     



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