
ROMÂNIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂRE

Priveşte: aprobarea transferului fără plată a unor bunuri din patrimoniul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Teleorman,  în domeniul public de interes local al municipiului Alexandria şi administrarea 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în vedere:
- referatul de aprobare nr.3914/19.01.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr.3926/19.01.2022 al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Juridic Comercial, 

Direcţiei Economice;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;
- adresa nr. 33858/ 18.01.2022 a  Municipiului Alexandria/ Direcţia Patrimoniu;
- prevederile H.G. nr. 841/1995  privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a 

bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.292 alin.(1)÷(6) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei cu 

modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136, alin(1), art.139, alin.(1), alin (3), lit.g) , alin (5) si ale  art. 196, alin (1), lit. 

a) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei cu modificările şi completările ulterioare:

HOTÃRÃŞTE:

Art.1. Se aproba transferul  fără plata a unor bunuri  din patrimoniul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Teleorman,  în domeniul public de interes local al municipiului Alexandria şi administrarea Consiliului Local al 
municipiului Alexandria cu elementele de identificare prevazute in anexa nr.1- lista , care face parte integranta 
din prezenta hotărâre.

Art.2. La predarea- primirea, fără plata, a bunurilor, conducătorii instituţiilor publice împreuna cu 
conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund de înregistrarea în evidenţele contabile a 
operaţiunilor privind ieşirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor.

Art.3.Se aproba anexa nr.2 -procesul verbal de predare – primire inregistrat cu nr.100355/22.12.2021 la 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman si cu nr. 33858/22.12.2021 la Primaria Municipiului Alexandria, ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalitătii, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Juridic Comercial, Direcţiei Economice si Inspectoratului de Politie Judetean 
Teleorman pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTÃ                                                             CONTRASEMNEAZA
CONSILIER,                                                      SECRETAR GENERAL,  

Marian Dragoş PETCU Alexandru Razvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr.11 din 31 ianuarie 2022



Judetul Teleorman
Primãria Municipiului Alexandria
Directia Patrimoniu
Directia Economica
Directia Juridic Comercial
Nr.3926/19.01.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare ce priveste aprobarea transferului fără plată a unor bunuri  din patrimoniul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman,  în domeniul public de interes local al municipiului 
Alexandria şi administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Prin referatul de aprobare nr.3914/19.01.2022 Primarul muncipiului Alexandria d-l Victor Dragusin, 
propune un proiect de hotarare cu privire la aprobarea transferului  fără plată a unor bunuri  din patrimoniul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman,  în domeniul public de interes local al municipiului Alexandria şi 
administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Avand in vedere înştiinţarea nr. 100355/22.12.2021, prin care Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Teleorman ne comunică disponibilizarea unor bunuri care au fost preluate prin transfer, fără plata, din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria prin HCL nr. 307/25.09.2019, respectiv centrala 
termica echipată si instalatii de utilizare gaze naturale montate in blocul B10, parter, camera 2, str. 1 Mai, fapt 
pentru care solicita transmiterea fara plata a acestor bunuri Municipiului Alexandria.

Motivarea acestui transfer este justificată de faptul ca sediul Politiei Municipale Alexandria nu mai 
functioneaza in Blocul B9, acesta functioneaza in imobilul situat pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 43-47, din 
mun. Alexandria, jud. Teleorman.

In acest sens, la cererea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, inregistrată cu nr. 
100353/22.12.2021,  s-au reziliat contractele de comodat care aveau ca obiect folosinţa gratuita a imobilului 
Bloc B9 si spaţiu tehnic pentru centrala termica din Blocul B10.

Deasemeni, prin programul de investitii s-a aprobat Desfiintarea blocurilor sociale B10, B11.
Centrala termica si instalatiile de utilizare gaze naturale montate in blocul B10, nu mai sunt necesare 

furnizării agentului termic pt incalzirea fostului sediul din blocului B9. 
Având in vedere prevederile HG. Nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările şi completările ulterioare, prin a 
adresa nr. 33858/18.01.2022 Municipiul Alexandria este interesat de preluarea prin transfer ale acestor bunuri, 
pentru care se va întocmi un proiect de hotărâre ce se va prezenta în şedinta Consiliului Local al municipiului 
Alexandria pentru dezbatere şi aprobare  a cererii si a procesului verbal de predare- primire nr. 
100355/22.12.2021.

La predarea- primirea, fără plata, a bunurilor, conducătorii instituţiilor publice împreuna cu 
conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund de înregistrarea în evidenţele contabile a 
operaţiunilor privind ieşirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor.

Conform prevederilor HG nr.841/1995, actualizata, privind procedurile de transmitere fara plata si 
valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice- Anexa 1 care prevede la pct.1. urmatoarele: “Pot fi 
transmise, fara plata, orice fel de bunuri aflate in stare de functionare, indiferent de durata de folosinta, daca 
acestea nu mai sunt necesare institutiei publice care le are in administrare, dar care pot fi folosite in continuare 
de alta institutie publica sau daca, potrivit reglementarilor in vigoare, institutia nu mai are dreptul sa utilizeze 
bunul respectiv.”



In conformitate cu prevederile art.292 alin.(1)÷(6) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al 
Romaniei cu modificările şi completările ulterioare, bunul este declarat bun de interes public local prin 
hotarârea consiliului local al municipiului.

Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta este necesară şi oportună fiind făcută în 
conformitate cu prevederile următoarelor acte normative : 

- prevederile H.G. nr. 841/1995  privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a 
bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.292 alin.(1)÷(6) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei cu 
modificările şi completările ulterioare;

Față de cele prezentate,  raportat la prevederile art.129 alin.1 și art.136 alin.1, art.139, alin. (1), alin (3) 
din OUG nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  considerăm că proiectul
poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre
analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmit pentru transferul fără plată a unor bunuri  
din patrimoniul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman,  în domeniul public de interes local al 
municipiului Alexandria şi administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.

DIRECTIA PATRIMONIU DIRECTIA ECONOMICA 
Director executiv,                                                     Director executiv,
Dumitru OPREA Haritina GAFENCU

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL
Director executiv,

Postumia CHESNOIU
Red. BD



JUDETUL TELEORMAN
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr.3914/19.01.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare ce priveste aprobarea transferului fără plată a unor bunuri  din patrimoniul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman,  în domeniul public de interes local al municipiului 
Alexandria şi administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Prin înştiinţarea nr. 100355/22.12.2021 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman ne comunică 
disponibilizarea unor bunuri care au fost preluate prin transfer, fără plata, din domeniul public de interes local 
al municipiului Alexandria prin HCL nr. 307/25.09.2019, respectiv centrala termica echipată si instalatii de 
utilizare gaze naturale montate in blocul B10, parter, camera 2, str. 1 Mai, fapt pentru care solicita 
transmiterea fara plata a acestor bunuri Municipiului Alexandria.

Motivarea acestui transfer este justificată de faptul ca sediul Politiei Municipale Alexandria nu mai 
functioneaza in Blocul B9, acesta functioneaza in imobilul situat pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 43-47, din 
mun. Alexandria, jud. Teleorman.

In acest sens, la cererea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, inregistrată cu nr. 
100353/22.12.2021,  s-au reziliat contractele de comodat care aveau ca obiect folosinţa gratuita a imobilului 
Bloc B9 si spaţiu tehnic pentru centrala termica din Blocul B10.

Deasemeni, prin programul de investitii s-a aprobat Desfiintarea blocurilor sociale B10, B11.
Centrala termica si instalatiile de utilizare gaze naturale montate in blocul B10, nu mai sunt necesare 

furnizării agentului termic pt incalzirea fostului sediul din blocului B9.
Se propune preluarea acestora in baza unui proces verbal de predare-preluare prin transfer fara plata 

de la I.P.J.Teleorman in conformitate cu prevederile HG nr.841/1995, actualizata, privind procedurile de 
transmitere fara plata si valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice- Anexa 1 care prevede la pct.1. 
urmatoarele: “Pot fi transmise, fara plata, orice fel de bunuri aflate in stare de functionare, indiferent de durata 
de folosinta, daca acestea nu mai sunt necesare institutiei publice care le are in administrare, dar care pot fi 
folosite in continuare de alta institutie publica sau daca, potrivit reglementarilor in vigoare, institutia nu mai are 
dreptul sa utilizeze bunul respectiv.”

La predarea- primirea, fără plata, a bunurilor, conducătorii instituţiilor publice împreuna cu conducătorii 
compartimentelor financiar-contabile răspund de înregistrarea în evidenţele contabile a operaţiunilor privind 
ieşirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor.

In conformitate cu prevederile art.292 alin.(1)÷(6) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al 
Romaniei cu modificările şi completările ulterioare, bunul este declarat bun de interes public local prin 
hotarârea consiliului local al municipiului.

Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta este necesară şi oportună fiind
făcută înconformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- prevederile H.G. nr. 841/1995  privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a 
bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art.292 alin.(1)÷(6) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei cu 
modificările şi completările ulterioare;
Propunerea de mai sus fiind necesară şi oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1)şi 

alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare,
propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea transferului  fără plată a unor bunuri  din 



patrimoniul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman,  în domeniul public de interes local al municipiului 
Alexandria şi administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Direcţia Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului 
Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi prezentată 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere şi aprobare.

PRIMAR,

Victor DRAGUSIN

Red. B.D.



JUDETUL TELEORMAN                                                                ANEXA nr.1 la
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                           H.C.L. nr. 11 din 31 ianuarie 2022
CONSILIUL LOCAL

LISTA

cu elementele de identificare ale bunurilor ce se transmit fara plata, din proprietatea Inspectoratului de Politie 
Judetean Teleorman către Municipiul Alexandria si  administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria

Nr.
crt.

Denumirea bunurilor preluate  
si adresa 

Nr. de 
inventar

Cod de 
clasificare 

durta normala de 
functionare

ani

Valoarea de 
inventar

lei

1
CENTRALA TERMICA 

ECHIPATA LA BLOC B10
102754 2.1.17.3 8 80.781,33

2
INSTALATII UTILIZARE

GAZE NATURALE LA BLOC 
B10

102756 2.1.17.3 8 10.757,32

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ
CONSILIER,

Marian Dragoş PETCU



JUDETUL TELEORMAN                                                                               ANEXA nr.2 la
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                           H.C.L. nr. 11 din 31 ianuarie 2022
CONSILIUL LOCAL

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÃ
CONSILIER,

Marian Dragoş PETCU


