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EXPUNERE DE MOTIVE 

Priveste: scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea a unei constructii C6 din 
cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica, apartinand domeniului privat de interes local al 
municipiului Alexandria, in vederea demolarii acesteia 

 
 

 

Prin adresa Directiei Tehnic Investitii nr. 5.886 / 20.03.2018, se solicita intocmirea unui proiect 

de hotarare de schimbare a destinatiei cladirii C 6 (in vederea demolarii) din cadrul Liceului Teoretic 

Constantin Noica, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz.  

Avand in vedere gradul avansat de uzura fizica si morala, riscurile si pericolele publice pe care le 

genereaza si durata normala de utilizare consumata a bunului respectiv, a carui mentinere in functiune nu 

se  mai justifica, propun scoaterea din functiune, casarea acestui bun (constructie C6-constructie anexa-

baraca) din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica si valorificarea materialelor rezultate, dupa caz, in 

conformitate cu prevederile O.G. nr. 112 / 31.08.2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al 

unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 841 / 23.10.1995, 

privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu 

modificarile şi completarile ulterioare. 

Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 

215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

elaborarea de catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, 

valorificarea si, dupa caz, casarea a unei constructii C6 din cadrul Liceului Teoretic Constantin Noica, 

apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, in vederea demolarii acesteia. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 
 



 

 


