
ROMÂNIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTÃRÂRE 

 

 

Privește: darea in administrare  a unorbunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local  

al municipiului Alexandria, cătreServiciul Public de Interes Local Administrația 

Domeniului Public Alexandria.     

 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetulTeleorman, întrunitînsedintãordinară, avândînvedere: 

 referatul de aprobare nr.95111/17.11.2022alPrimaruluiMunicipiului Alexandria; 

 raportul  de specialitate nr.95115/17.11.2022 al DirecțieiPatrimoniu, al DirecțieiEconomice, al Direcției 

Juridic Comercial; 

 avizulcomisiilor de specialitate pe domenii de activitateale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 

 Procesul- Verbal de predare–primireavând nr. înregistrare nr.4496/18.08.2022și nr. 5244/20.09.2022emis 

de AdministrațiaDomeniului Public Alexandria; 

 prevederile H.C.L. nr.39/10.03.2010 privinddivizareaServiciului Public de Interes Local 

AdministraţiaDomeniului Public Alexandria; 

 prevederile H.C.L.nr.134/28.09.2006, modificatăşicompletatăprinH.C.L.nr. 86/28.03.2013 

privindaprobareaîncredinţăriipringestiunedirectăcătre ADP Alexandria a gestiuniiunorserviciipublice de 

administrare a domeniului public şiprivat de inters local din municipiul Alexandria; 

 prevederileart. 92, alin (2), lit.a), art. 129,alin.(1),alin(2) lit.c), alin.(6) lit.b) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 

privindCoduladministrativ al României, cu modificărileşicompletărileulterioare; 

 prevederille art. 297, alin (1), lit. a), art. 298, art.299, art.300, art.301 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 

privindCoduladministrativ al României, cu modificărileşicompletărileulterioare; 

 prevederileLegii nr.24/2000 privindtehnicalegislativă, cu modificărileșicompletărileulterioare; 

 

Întemeiulprevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin. (1), alin (3) lit. g) sialin(5) si ale art.196, alin (1), lit.a) din 

OUG 57/ 3 iulie 2019 privindCoduladministrativ al României, cu modificărileşicompletărileulterioare: 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1.Se aprobadarea in administrarecatreServiciul Public de Interes Local AdministrațiaDomeniului Public 

Alexandria,a unorbunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local al municipiului Alexandria,cu elementele 

deidentificareprevăzute in anexa nr. 1- lista, care face parteintegrantă din prezentahotărâre. 

      Art.2. Se aprobăContractul de dare in administrare  a unorbunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes 

local al municipiului Alexandria, prevăzut in anexanr.2, care face parteintegrantă din prezentahotărâre. 

      Art.3. Se împuterniceștePrimarulmunicipiului Alexandria săsemnezecontractul de dare in administrare ,   

acteleadiționaleulterioare care vor fi încheiate cu Serviciul Public de Interes Local AdministrațiaDomeniului 

Public Alexandria. 



       Art.4.Prin grijaSecretarului General alMunicipiului Alexandria, prezentahotărâreva fi 

transmisăInstituțieiPrefectuluijudețuluiTeleormanpentruverificarealegalitații, Primaruluimunicipiului Alexandria, 

DirecțieiPatrimoniu, DirecțieiEconomice, Direcției Juridic ComercialsiServiciului Public de Interes Local 

AdministrațiaDomeniului Public  Alexandria, pentrucunoasteresiaplicare. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚÃ                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

CONSILIER,                                                      SECRETAR GENERAL, 

 

Gina Georgeta CUREAAlexandru Răzvan CECIU 

 
 
 
 
 
ALEXANDRIA 

  Nr.359 din25 noiembrie2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



JudețulTeleorman 
PrimãriaMunicipiuluiAlexandria 
DirețiaPatrimoniu 
DirecțiaEconomică 
Direcția Juridic Comercial 
Nr.95115/17.11.2022  

 
RAPORT  DE SPECIALITATE 

 
La proiectul de hotărâreceprivestedarea in administrare  a unorbunuriaparținânddomeniuluiprivat de 

interes local  al  municipiului Alexandria, cătreServiciul Public de Interes Local 

AdministrațiaDomeniului Public Alexandria.     

 
 
 
Prin referatul de aprobarenr.95111/17.11.2022Primarulmuncipiului Alexandria d-l Victor Drăgușin, propune 

unproiect de hotărâre cu privire ladarea in administrarecătreServiciul Public de Interes Local 

AdministrațiaDomeniului Public Alexandria a unorbunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local al  

municipiului Alexandria, cătreServiciul Public de Interes Local AdministrațiaDomeniului Public Alexandria.  

Acestebunuri sunt de categoriamijloacelor fixe, achizitionateînanul 2022 conform documentelor : facturi, ordine 

de plată, note contabile, predate prinprocesul verbal de predare – primireîncheiatîntreAdministrațiaDomeniului 

Public Alexandria șiMunicipiul Alexandria, în data de.18.08.2022, având nr.4496 șiprocesul verbal nr. 

5244/20.09.2022. 

Acestemijloace fixe intra in evidentapatrimoniuluimunicipiului Alexandria, fiindinscrise cu nr. de 
inventar,denumire, valoare de inventar, cantitate, cod de clasificaresi pot fi date in administrare conform 
prevederilorlegale in vigoare. 
          Prin H.C.L. nr. 134/28.09.2006, modificatăşicompletatăprin HCL nr.86/28.03.2013  s-a 

aprobatincredinţareapringestiunedirectăcatre ADP Alexandria a gestiuniiunorserviciipublice de administare a 

domeniului public şiprivat de interes local din municipiul Alexandria cum sunt: 

„amenajareaşiintreţinereazonelorverzi, a parcurilorşigrădinilorpublice, a terenurilor de sport, a locurilor de 

agrementşi a terenurilor de joacăşipentrucopiişiproducereaîn sere a materialului dendrologic necesar“. 

                  In conformitate cu prevederile HCL nr. 134/28.09.2006 
privindaprobareaincredințăriipringestiunedirectăcatre ADP Alexandria a gestiuniiunorserviciipublice de 
administrare a domeniului public siprivat de interes local din municipiul Alexandria se propunedarea in 
administrare a acestormijloace fixe- bunuriapartinanddomeniuluiprivat de interes local al municipiului 
Alexandria, reprezentândmijloace fixe achiziționate ca investiții  , care sunt 
necesaredesfășurăriiactivitățilorspecifice in condițiitehnice optime  de cătreServiciul Public de Interes Local 
AdministrațiaDomeniului Public. 
 

Necesitateadării in administrare aacestorbunuriestedeterminată de asigurareapazeisiprotecției, 

suportareacheltuielilor de intrețineresi de funcționare in buna stare, precum si a 

altordrepturisiobligațicesubrogă din articolul 300OUG 57/ 3 iulie 2019privindCoduladministrativ al României 

care ,menționeaza:  

“Drepturişiobligaţii 

    (1)  Autorităţileadministraţieipublice centrale, instituţiilepubliceşiregiileautonome din subordineaacestora, 

precum şiinstituţiilepubliceşiregiileautonome din subordineaautorităţilorpublice locale au 

următoareledrepturişiobligaţii:  

    a) folosireaşidispunerea de bunuldatînadministrareîncondiţiilestabilite de legeşi, dacăestecazul, de actul de 

constituire; 

    b) asigurareapazei, protecţieişiconservareabunurilor, ca un bun proprietar, 

şisuportareatuturorcheltuielilornecesareuneibunefuncţionări; 



    c) efectuareaformalităţilornecesare cu privire la închiriere, înlimiteleactului de dare înadministrareşi cu 

respectarealegislaţieiaplicabile; 

    d) culegereafructelorbunului; 

    e) efectuarea de lucrări de investiţiiasuprabunului, încondiţiileactului de dare înadministrareşi a 

legislaţieiînmateriaachiziţiilorpublice; 

    f) suportareatuturorcheltuielilornecesarepentruaducereabunului la stareacorespunzătoare de folosinţă, 

încazuldegradăriiacestuia, ca urmare a utilizăriinecorespunzătoaresau a neasigurăriipazei; 

    g) acordareadreptului de servitute, încondiţiilelegii; 

    h) obţinereaavizelorpentruplanul urbanistic zonal fărăschimbareauzuluişiinteresului public 

şidestinaţieibunului; 

i) obţinereaavizelorpentrulucrări de îmbunătăţireşimenţinere a caracteristicilortehnice ale bunurilor; 

    j) reevaluareabunurilor, încondiţiilelegii; 

    k) semnareaprocesului-verbal de vecinătate, fărăschimbarearegimului juridic al bunului; 

    l) semnareaacordului de avizare a documentaţiei de carte funciarăpentruobţinereacertificatului de atestare a 

edificăriiconstrucţiilor; 

 

    (2)  Bunurileimobileproprietatepublică se înscriuîncarteafunciară anterior emiteriiactului de dare 

înadministrare. 

    (3)  Dreptul de administrare se înscrieîncarteafunciară de cătretitularulacestuidrept.” 

Serviciul Public de Interes Local AdministrațiaDomeniului Public Alexandria desfășoarăactivități de 

amenajaresiintreținere a zonelorverzi, a parcurilorsigrădinilorpublice, a terenurilor de sport, a locurilor de 

joacăpentrucopiisiproducerea in sere a materialului dendrologic necesar, activitatipentru care desfașurarea in 

condițiitehnice optime implicădotarea cu mijloace fixe noisicapacitătipotrivite conform listeianexe care face 

parteintegrantă din prezentahotărâre.  

 Avand in vedereprevederileART. 108 dinOUG 57/ 3 iulie 2019privindCoduladministrativ al 

României care menționeazăurmătoarele : 

“Administrareadomeniului public şiprivat  al unităţiloradministrativ-teritoriale 

Consiliile locale şiconsiliilejudeţenehotărăsc, încondiţiileprevăzuteînpartea a V-a a prezentului cod, ca 

bunurileceaparţindomeniului public sauprivat, local saujudeţean, dupăcaz, să fie: 

    a) date înadministrareainstituţiilorpubliceşiregiilorautonome din subordineaunităţiiadministrativ-teritoriale 

care le are înproprietate; 

    b) concesionate; 

    c) închiriate; 

    d) date înfolosinţăgratuităinstituţiilor de utilitatepublică; 

    e) valorificateprinaltemodalităţiprevăzute de lege.” 

 Având in vedereprevederile art 92 dinOUG 57/ 3 iulie 2019privindCoduladministrativ al 

României care menționeazaurmatoarele: 

„ART. 92 

Participarea cu capital sau cu bunuri 

    (1)  Consiliile locale şiconsiliilejudeţene pot hotărîasupraparticipării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, 

dupăcaz, înnumeleşiîninteresulcolectivităţilor locale la nivelulcărora sunt  alese, la înfiinţarea, 

funcţionareaşidezvoltareaunororganismeprestatoare de serviciipubliceşi de utilitatepublică de interes local 

saujudeţean, încondiţiilelegii. 

    (2)  Înaccepţiuneaprezentului cod, încategoriaorganismelorprestatoare de serviciipublicesau de 

utilitatepublicăînunităţileadministrativ-teritoriale se includ: 

    a) instituţiipublice de interes local saujudeţean; 

    b) societăţişiregiiautonomeînfiinţateprinhotărâri ale autorităţilor deliberative, 

denumiteîncontinuaresocietăţişiregiiautonome de interes local saujudeţean; 



    c) asociaţii de dezvoltareintercomunitară; 

    d) furnizori de serviciisociale, de drept public oriprivat, care acordăserviciisocialeîncondiţiileprevăzute de 

lege; 

    e) asociaţii, fundaţiişifederaţiirecunoscute ca fiind de utilitatepublică, încondiţiilelegii; 

    f) operatori de serviciicomunitare de utilităţipublice locale saujudeţene; 

    g) operatoriregionali, constituiţiîncondiţiilelegii." 

Susţinerea din punct de vedere legal al proiectuluipropusestefundamentată pe prevederileurmătoareloracte 

normative : 

 prevederile H.C.L. nr.39/10.03.2010 privinddivizareaServiciului Public de Interes Local 

AdministraţiaDomeniului Public Alexandria; 

 prevederile H.C.L.nr.134/28.09.2006, modificatăşicompletatăprin H.C.L.nr.                                                                                                                                               

86/28.03.2013 privindaprobareaîncredinţăriipringestiunedirectăcătre ADP Alexandria a 

gestiuniiunorserviciipublice de administrare a domeniului public şiprivat de inters local din municipiul 

Alexandria; 

 Procesul- Verbal de predare–primireavând nr. 4496/18.08.2022și nr. 5244/20.09.2022emis de 

AdministrațiaDomeniului Public Alexandria; 

 prevederile art. 92, alin (2), lit.a), art. 129,alin.(1),alin(2) lit.c), alin.(6) lit.b) din OUG nr. 57/3 iulie 2019 

privindCoduladministrativ al României,cu modificărileşicompletărileulterioare; 

 prevederille art. 297, alin (1), lit. a), art. 298, art.299, art.300, art.301 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 

privindCoduladministrativ al României,cu modificărileşicompletărileulterioare; 

 prevederileLegii nr.24/2000 privindtehnicalegislativă, cu modificărileșicompletărileulterioare; 

Față de celeprezentate, din punct de vedere juridic, 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 modificărileșicompletărileulterioare,  
considerămcăproiectulpoate fi supusdezbateriișiaprobăriiConsiliului local al 
municipiuluiAlexandria,astfelcăpropunemspreanalizăşiaprobareprezentulRaportşiproiectul de 
Hotărâreîntocmitpentrudarea in administrare  a unorbunuriapartinânddomeniuluiprivat de   interes local al 
municipiului Alexandria, cătreServiciul Public de Interes Local AdministrațiaDomeniului Public Alexandria. 

 

 
DIRECȚIA PATRIMONIUDIRECȚIA ECONOMICĂ 
Director executiv,                                                                               Director executiv, 
 
Dumintru OPREAHaritina GAFENCU    
 
 

DIRECȚIAJURIDIC COMERCIAL 
Director executiv, 

Postumia CHESNOIU 
 
 
 
Intocmit, 
Daniela Barbălată 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.95111/17.11.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
La proiectul de hotărâreceprivestedarea in administrare  a unorbunuriaparținânddomeniuluiprivat    de 
interes local al municipiului Alexandria, cătreServiciul Public de Interes Local AdministrațiaDomeniului 
Public Alexandria.     
 
              Prin adreseleinregistrate la sediulPrimarieimunicipiului Alexandria sub nr.80782/20.09.2022și nr. 
72278/19.08.2022AdministațiaDomeniului Public Alexandria,transmiteProcesul verbal de 
predareprimirenr.5245/20.09.2022si nr.4496/18.08.2022, privindmijloacele fixe achiziționate conform listelor de 
investiții pe anul 2022 precum sinotelecontabileaferente.Acestemijloace fixe intra in 
evidentapatrimoniuluimunicipiului Alexandria, fiindinscrise cu nr. de inventar,denumire, valoare de inventar, 
cantitate, cod de clasificaresi pot fi date in administrare conform prevederilorlegale in vigoare. 
          Prin H.C.L. nr. 134/28.09.2006, modificatăşicompletatăprin HCL nr.86/28.03.2013  s-a 

aprobatincredinţareapringestiunedirectăcatre ADP Alexandria a gestiuniiunorserviciipublice de administare a 

domeniului public şiprivat de interes local din municipiul Alexandria cum sunt: 

„amenajareaşiintreţinereazonelorverzi, a parcurilorşigrădinilorpublice, a terenurilor de sport, a locurilor de 

agrementşi a terenurilor de joacăşipentrucopiişiproducereaîn sere a materialului dendrologic necesar“. 

                  In conformitate cu prevederile HCL nr. 134/28.09.2006 
privindaprobareaincredințăriipringestiunedirectăcatre ADP Alexandria a gestiuniiunorserviciipublice de 
administrare a domeniului public siprivat de interes local din municipiul Alexandria se propunedarea in 
administrarea acestormijloace fixe-bunuriapartinanddomeniuluipublic siprivat de interes local al municipiului 
Alexandria, reprezentândmijloace fixe achiziționate ca investiții, care sunt 
necesaredesfășurăriiactivitățilorspecificein condițiitehnice optime  de cătreServiciul Public de Interes Local 
AdministrațiaDomeniului Public. 
           In conformitate cu prevederileART. 108 dinOUG 57/ 3 iulie 2019privindCoduladministrativ al României 
care menționeazaurmătoarele : 

“Administrareadomeniului public şiprivat  al unităţiloradministrativ-teritoriale 
Consiliile locale şiconsiliilejudeţenehotărăsc, încondiţiileprevăzuteînpartea a V-a a prezentului cod, ca 
bunurileceaparţindomeniului public sauprivat, local saujudeţean, dupăcaz, să fie: 
    a) date înadministrareainstituţiilorpubliceşiregiilorautonome din subordineaunităţiiadministrativ-teritoriale 
care le are înproprietate; 
    b) concesionate; 
    c) închiriate; 
    d) date înfolosinţăgratuităinstituţiilor de utilitatepublică; 
    e) valorificateprinaltemodalităţiprevăzute de lege.” 

Analizândsolicitareamenţionată am constatatcăaceastaestenecesarăşioportunăfiindfăcutăînconformitate cu 
prevederileurmătoareloracte normative: 

 prevederile H.C.L. nr.39/10.03.2010 privinddivizareaServiciului Public de Interes Local 
AdministraţiaDomeniului Public Alexandria; 

 prevederile H.C.L. nr.134/28.09.2006, modificatăşicompletatăprin H.C.L.nr.                                                                                                                                               
86/28.03.2013 privindaprobareaîncredinţăriipringestiunedirectăcătre ADP Alexandria a 
gestiuniiunorserviciipublice de administrare a domeniului public şiprivat de inters local din municipiul 
Alexandria; 

 prevederileLegii nr.24/2000 privindtehnicalegislativă, cu modificărileșicompletărileulterioare; 

 prevederile art. 92, alin (2), lit.a), art. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), alin.(6)  lit.b) art. 297, alin (1), lit. a), art. 
298, art.299, art.300, art.301 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privindCoduladministrativ al României, cu 
modificărileşicompletărileulterioare 



Propunerea de mai sus fiindnecesarăşioportună, înconformitate cu prevederile art. 136 alin. (1)şialin. (3) din 
OUG nr. 57/2019 privindCoduladministrativ al României, cu 
modificărileșicompletărileulterioare,propuniniţiereaunuiproiect de hotărâreprivindaprobareadariiînadministrare 
a unorbunuriaparținânddomeniuluiprivat    de interes local al municipiului Alexandria, cătreServiciul Public de 
Interes Local AdministrațiaDomeniului Public Alexandria.     
DirecţiaPatrimoniu, DirecţiaEconomicăşiDirecţia Juridic Comercial din cadrulPrimărieiMunicipiului Alexandria 
vorîntocmiRaportul de specialitate care, împreună cu întreagadocumentaţie, va fi prezentatăConsiliului Local 
al Municipiului Alexandria pentrudezbatereşiaprobare. 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Victor DRĂGUŞIN 
 
 
 
 
 
 
Red. B.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
JUDETUL TELEORMAN                                                                 Anexa nr.1 la 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                            HCL nr.359/ 25 noiembrie2022 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 
 

LISTA 
 

CU ELEMENTELE DE IDENTIFICARE ALE BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI  PRIVAT DE INTERES LOCAL AL 
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, CE SE DAU IN ADMINISTRARE CATRE SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumireabunurilorinvent
ariate 

cantita- 
tea  

buc/ mp 

Nr. de 
inventar 

Valoarea 
de inventar 

lei 
 

cod de 
clasifi-

care 
 

durata
darii 

in 
admin
istrare 
-ani- 

Regim 
juridic 

Gestionar/ 
amplasament 
 

1.  Sistem de tratare al apei 
1buc 205752 15.450,01 2.116.1.

1 

10 Domeniul
privat 

 

2.  Covor PVC cu montaj 
1330 mp 205753 160.001,45 3.4 10 Domeniul

privat 
 

3.  
Pompă de reciclare 1 buc 205754 12.840,00 2.1.17.1.

2 

10 Domeniul
privat 

 

4.  
Plăcacauciuc alveolară-

500 mp 

500 mp 205759 49.980,00 2.1.28 10 Domeniul
privat 

 

5.  
Stabilizator de 

tensiunetrifazat 

1 buc 205756 6.235,60 2.1.16.3.

2 

10 Domeniul
privat 

 

6.  
Mașină de săpatșanțuri 1 buc 205757 9.351,59 2.1.20.1 10 Domeniul

privat 
 

7.  
Hintă cu douălocurișiscaune 
cu protecție- COD 501  

1 buc 205762 2.249,70 3.4 10 Domeniul
privat 

 Loc joacăP-uri 

8.  
Hintă cu douălocuri – COD 
502 

1 buc 205763 2.374,05 3.4 10 Domeniul
privat 

Loc joacăP-uri 

9.  
Caruselrotativ cu băncuță- 
COD 407 

1 buc 205764 4.239,38 3.4 10 Domeniul
privat 

Loc joacăP-uri 

10.  
Hintă cu douălocuri- COD 
502 

1 buc 205765 2.374,05 3.4 10 Domeniul
privat 

Loc joacă bloc 
I13 

11.  
Hintă cu douălocuri- COD 
502 

1 buc 205766 2.374,05 3.4 10 Domeniul
privat 

Loc joacăbloc 
F6-F10 

12.  
Topogan 2 M cu platformă- 
COD 202 

1 buc 205767 3.154,10 3.4 10 Domeniul
privat 

Loc joacă 
bloc 1615 

13.  
Topogan 3,5 M cu turn – 
COD 215 

1 buc 205768 6.319,50 3.4 10 Domeniul
privat 

Loc joacăbloc 
1611 

14.  
Complex de joaca- COD 
101 

1 buc 205769 12.876,40 3.4 10 Domeniul
privat 

Loc joacăbloc 
1601 

15.  
Topoganspirală cu turn – 
COD 225 

1 buc 205770 6.545,60 3.4 10 Domeniul
privat 

Loc joacăbloc 
V8-V9 

16.  
Topogan 3,5 m cu turn 
șihintă- COD 232 

1 buc 205771 7.800,45 3.4 10 Domeniul
privat 

Loc joacăbloc 
817 

17.  
Hintă cu douălocurișiscaune 
cu protecție- COD 501  

1 buc 205772 2.249,70  3.4 10 Domeniul
privat 

Loc joacăbloc 
817 



18. L
o
c
  

Complex de joacă- COD 
101 

1 buc 205773 12.876,40 3.4 10 Domeniul
privat 

Loc joacăParc 
PădureaVede
a 

19.  
Hintă cu douălocuri- COD 
502 

1 buc 205774 2.374,05 3.4 10 Domeniul
privat 

Loc joacăParc 
PădureaVede
a 

20.  
Complex de joacă- COD 
108 

1 buc 205775 29.268,61 3.4 10 Domeniul
privat 

Loc 
joacăPrimărie 

21.  
Hintă cu douălocuri-COD 
502 

1 buc 205776 2.374,05 3.4 10 Domeniul
privat 

Loc 
joacăPrimărie 

22.  
Ansamblumasășișezut 
 

1 buc 205810 37.597,05 3.4 10 Domeniul
privat 

 

23.  
Graiferforestier 1buc 205811 31.282,72 2.1.21.1.

2 
10 Domeniul

privat 
 

24.  
Tocător de crengi 1 buc 205812 126.735 2.1.24.2 10 Domeniul

privat 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚÃ 
CONSILIER, 

  
Gina Georgeta CUREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDETUL TELEORMAN                                                                                                       ANEXA NR. 2 LA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                             HCL nr.359 /25 noiembrie2022 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
 
 
 
 

CONTRACT  
DE DARE ÎN ADMINISTRARE  

Nr._____________/_________2022 
 
 
 
.                   In temeiul art.129,alin.(1), alin (2) lit c), alin.(6) lit. b)  din OUG 57/ 3 iulie 2019privindCoduladministrativ al 
României, s-a incheiatprezentul contract de dare in administraresiin baza HCL nr.…………din 25 noiembrie2022a 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
Municipiul Alexandria prinConsiliulLocal al Municipiului Alexandria, cu sediul in municipiul Alexandria, stradaDunării, 
nr. 139, cod. 140030, judetulTeleorman, cod fiscal nr. 4652660, telefon 0247/317732, fax 0247/317728, contbancar nr. 
RO66TREZ61621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de domnul Primar Victor DRĂGUŞIN, 
avandcalitate de PROPRIETAR,pe de o parte, 

si 
Serviciul Public de Interes Local AdministratiaDomeniului Public, cu sediul in Alexandria, strada Ion Creangă zona 
Modern bloc F, reprezentatprin Marioara TOȚE, director , in calitate de ADMINISTRATOR pe de altăparte. 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
      Art.1. Obiectulcontractului il constituiedarea in administrare a unorbunuriaparținânddomeniuluiprivat de interes local 
al municipiului Alexandria, prevăzute in anexanr.1 la HCL nr………/25 noiembrie 2022ce face parteintegranta 
dinprezentul contract. 
  Art.2. Administratorul se obligăsăutilizezebunurileincredintatespreadministrarepotrivitdestinațieistabilite de 
cătreConsiliul Local prinRegulamentul de organizaresifuncționare al Serviciului Public de Interes Local 
AdministrațiaDomeniului Public Alexandria. 
Predarea- primireabunurilor se vaconsemna in procesul verbal de predare –primireceva fi incheiat de părți in teremen de 
15 zile de la data incheieriicontractului. 
 

III. DURATA CONTRACTULUI  
Art.3. Duratacontractului de administrareeste de 10 ani, incepand cu data de ………… 
 

IV. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI 
              Art.4. Proprietarul se obliga: 

a) săpredeaspreadministrarebunurile, in bazaunuiproces verbal de predare –  primire in termen de 15 zile de la 
data incheieriicontractului; 

b) săstabileascădestinațiabunurilor date spreadministrare; 
c) săcontroleze lunar, modul cum sunt folositesiintreținutebunurile cu respectareadestinațieistabilite de 

catreproprietar; 
d) săstabileascaanuallistainvestitiilor, lucrărilor de reparațiicurentesi capital ceurmeaza a se realiza; 
e) săasigureinventariereaanuală a bunurilortransmise in administrare; 
f)  la incetareacontractuluisăpreiabunurile in starea in care aufosttransmisesi, dupacaz, cu imbunătățirileaduse; 
g) săsprijineadministratorul in vedereaobțineriiavizelorlegale de funcționare, pentruactivitateadesfășurata; 

 
 

V. OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI 
        Art.5. Administratorul se obligă: 
a) săpreia in administrarebunurilece fac obiectulprezentului contract pe baza de proces verbal de predare - primire 

; 
b) săasigureadministrareasipazăbunurilorpreluate ca un bun administrator ; 



c) săasigureavizelelegale de funcționare, pentruactivitateadesfăsurată; 
d) sămențină in sigurantăbunurilesisăaducă la cunoștintăproprietaruluioricetulburareprodusă de o 

terțăpersoanăsau ca urmare a stăriitehnice  a bunurilor din punctul de vedere al siguranței in exploatare; 
e) săorganizezelicitatiipublicesaucereri de ofertepentrulucrările de 

investițiisireparațiiaprobateasigurândfinanțareasisupraveghereaexecuțieilucrărilor; 
f) săparticipe la recepțialucrărilor de investiții, reparațiicurentesicapital consemnândfinalizareaacestora in procese 

verbale de recepție; 
g) saintocmeascafiseletehniceperiodice (jurnalulevenimentelor) cu privire la stareabunurilor mobile siimobile date 

spreadministaresi a instalațiiloraferenteacesteia, precum si a tuturormodificariloraduseacestora in 
condițiilestabilite conform legii; 

h) safoloseascabunurileincredintate in administrarepotrivitdestinatieiprevazute in art.2.; 
i) se obliga ca pe toatadurataadministrariisapastreze in buneconditiibunurileincredintate, precum 

siaccesoriileacestora, sa nu le degradezesaudeterioreze; 
j) administratorulraspunde de distrugereatotalasaupartiala a bunurilorincredintate care s-ardatoraculpei sale; 
k) sarespecteintocmainormele de preveniresistingere a incendiilor. 
l) saraspunda de pagubelepricinuite de incendii, daca nu vadovedi ca incendiul a provenit din cazfortuit, forta 

majora sau defect de constructie, oriprincomunicareafocului de la o cladirevecina; 
m) pentrubunurileimobile date spreadministrare, oricelucrari de modernizaresiconsolidare se efectueazanumai cu 

acordulsauavizulprealabil al Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
n) are obligatiasapermitaaccesulproprietaruluiori de cate oriacestlucruestenecesarpentru a 

controlabunurileincredintatesistareaacestora; 
o) la incetareadarii in administrare, administratorulesteobligatsarestituiebunulcelputin in aceeasi stare in care l-a 

primit conform celordescrise in procesul verbal de predare-primireincheiat la data perfectariicontractului, 
situatieceva fi consemnataintr-un proces  verbal; 

p) saachiteimpozitesitaxeleprevazute de lege, dacaestecazul; 
q) saincheiecontracteferme cu furnizorii de utilitatisisarespecteobligatiileasumateprincontracte. 

Reparareaoricaruiprejudiciu pe care administratorul il vacauzaacestorarevine in exclusivitateadministratorului; 
r) sainregistrezesisaurmareascaconsumurileprivindutilitatilesisasesizezeproprietarul in 

cazuldepistariiunornereguli; 
s) saasigureurmarireacomportarii in exploatare a bunurilor mobile siimobilepotrivitlegii; 
t) saraspunda in numepropriu in litigiilereferitoare la dreptul de administrare; 
u) saarate in fata instanteititularuldreptului de proprietate in litigiilece au ca obiectdreptul de 

proprietate,incazcontrarpurtandraspundereapentruprejudiciilecauzate ca urmare a neandepliniriiacesteiobligatii. 
 

VI. INCETAREA  ADMINISTRĂRII  
 

       Art.6. Contractulinceteazaprin: 
a) Acordul de vointa, exprimat in scris, al partilorcontractante; 
b) Desfiintareatitluluiproprietarului; proprietarul nu esteraspunzator de schimbarearegimului juridic al imobilului ca 

urmare a unorreglementarilegaleadoptatedupasemnareaprezentului contract sau ca urmare a unorprocese de 
revendicare, administratorulnefiind in dreptsapretindanici un fel de despagubiri de la proprietar; 

c) Prin revocare, numaidacaadministratorul nu-siexercitadrepturilesiobligatiiilecederiva din  prezentul contract; 
 

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
 

        Art.7. Pentrunerespectareaobligațiilorasumateprinprezentul contract, partea in culpa datoreazaceleilalte parti 
daune. Daunele se vordetermina in functie de prejudiciulprodus. Prejudiciulva fi evaluatprintr-o expertizatehnica. 
        Art.8. Nici una din partilecontractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de 
executareanecorespunzatoare, total sau partial, a oricareiobligatii, care ii revine in bazaacestui contract, 
dacaneexecutareasauexecutareanecorespunzatoare a obligatiei a fostcauza de forta majora, asa cum estedefinita 
de lege, cu conditianotificarii in termen de 10 zile de la producereaevenimentului. 

 
VIII. DISPOZIȚII FINALE 

 
                Art.9. Modificareacontractului se poate face in limitelelegislatieiromane, cu acordulpartilor, prin act aditional, 
care face parteintegranta din prezentul contract, exceptiefacandhotararileConsiliului Local al municipiului Alexandria 
saualteacte normative – legi, hotarari de Guvern, ordonante, ale carorprevederi sunt imperative si nu fac obiectulunui act 
aditional. 
Art.10. Eventualelelitigii care s-arputeaivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe caleamiabila, iardacapartile 
nu cad de acord, vor fi solutionate de catreinstantele de judecatacompetente. 



Art.11. Prezentul contract produce efecte de la data incheieriiacestuia. 
Art.12. Prezentul contract de administrare s-a incheiat in 2(doua) exemplare, cate unulpentrufiecareparte, 
astazi…………………….. 

 
 
 
 
PROPRIETAR,                                                                               ADMINISTRATOR , 
  

                MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                       Serviciul Public de Interes Local   
AdministrațiaDomeniului Public 
    PRIMAR,                                                                                                      DIRECTOR , 
 

   Victor DRĂGUŞIN                                                                                             Marioara TOȚE 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINȚÃ 

CONSILIER, 
Gina Georgeta CUREA 

 
 
 


