
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂRE

Priveşte: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a 
unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de  Interes Local Administraţia Domeniului 
Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea acestora.

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeîul Teleorman, intrunit in şedintă ordinară, având in 
vedere: 

- referatul de aprobare nr.13965/18.02.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul  de specialitate nr.13968/18.02.2022 al Direcţiei Patrimoniu, al Direcţiei Economice, al 

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

Alexandria;
- adresele nr.32360/15.12.2021; nr.32364/15.12.2021;nr. 1199/12.01.2022 şi nr. 1194/12.01.2022 ale 

Administraţiei Domeniului Public Alexandria;
- prevederile HCL nr. 18/29.01.2021 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 

local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, pentru scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, 
dupa caz, casării;

- prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind tehnica legislativă, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), art.286, alin.(1), art.289, alin (1), art. 361, alin (2), art. 354 din 

OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin. (1), alin (3) lit. g) si alin(5) si ale art.196, alin (1), 
lit.a) din OUG 57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României cu modificările și completarile ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria a unor mijloace fixe, pentru scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, dupa caz, casării
prevăzute in anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcţiune si casarea unor mijloace fixe aparţinând domeniului privat de 
interes local  al municipiului Alexandria,mentionate la art.1, aflate in administrarea Serviciului Public de  
Interes Local Administraţia Domeniului Public prevăzute in anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre

Art.3. Se imputerniceşte Serviciul Public de  Interes Local Administraţia Domeniului Public pentru 
executarea procedurilor privind casarea, dezmembrarea si valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune.

Art.4. Se aprobă valorificarea materialelor rezultate in urma dezmembrării mijloacelor fixe scoase din 
funcţiune 

Art.5. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art.2, după deducerea 
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al municipiului  Alexandria.



Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria,  
Direcţiei Economice, Direcţiei Juridic Comercial, Direcţiei Patrimoniu si Serviciului Public de  Interes Local 
Administraţia Domeniului Public , pentru cunoaştere si punere in aplicare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

CONSILIER,                                                           SECRETAR GENERAL,

Marian Dragoş PETCU Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA,                                             

Nr.48 din 28 februarie 2022



JUDETUL TELEORMAN

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Nr. 13965/18.02.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind: : trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de  
Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, casarea si 
valorificarea acestora.

Prin adresele nr.32360/15.12.2021; nr.32364/15.12.2021;nr. 1199/12.01.2022 şi nr. 1194/12.01.2022  
Administratia Domeniului Public Alexandria, solicita trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor 
mijloace fixe aflate in administrarea acesteia conform Contractelor de dare in administrare : nr.29879/2014;
nr.29360/10/10.12.2013; nr. 6080/14.03.2013şi HCL nr.39/2010, pentru scoaterea din funcţiune şi casare.

Solicitarea menţionează că menţinerea in functiune a acestor mijloace fixe nu mai este justificată. Aceste 
echipamente aflate in administrarea Serviciului Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public nu mai 
pot fi folosite conform destinaţiei stabilite si au durata de funcţionare depăşită. 

Pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii a acestor mijloace fixe 
aflate in administrarea Administraţiei Domeniului Public Alexandria, este necesar trecerea acestora din 
domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria. 

Conform prevederilor art.361 alin (2) din din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al 
României care prevede :

„(2)  Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al 
acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
ori a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel."

După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea şi, după caz, casarea 
acestora potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor 
aparţinând instituţiilor publice şi reglementărilor specifice, în cazul mijloacelor fixe care privesc apărarea tarii, 
ordinea publica şi siguranta nationala, precum şi al celor din dotarea misiunilor diplomatice din străinătate.

Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 2, după deducerea cheltuielilor 
aferente, se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, după caz.
Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta este necesară şi oportună fiind făcută
înconformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- prevederile HCL nr. 18/29.01.2021 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, pentru scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, 
dupa caz, casării;

- prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale; 

- prevederile art. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), art.286, alin.(1), art.289, alin (1), art. 361, alin (2), art. 354 din 
OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României;



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 trecerii din domeniul public in domeniul privat de 
interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de  
Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea 
acestora.

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 DRĂGUŞIN

Red BD



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Directia Patrimoniu 
Directia Economică
Directia Juridic Comercial
Nr.13968/18.02.2022

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de  Interes Local 
Administraţia Domeniului Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea 
acestora.

Prin  referatul de aprobare nr.13965-18.02.2022, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 
Drăguşin, propune un proiect de hotarare cu privire la : trecerea din domeniul public in domeniul privat de 
interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Serviciului Public de 
Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea 
acestora.

Prin adresele nr.32360/15.12.2021; nr.32364/15.12.2021;nr. 1199/12.01.2022 şi nr. 1194/12.01.2022 
Administratia Domeniului Public Alexandria, solicita trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor 
mijloace fixe aflate in administrarea acesteia conform Contractelor de dare in administrare : nr.29879/2014;
nr.29360/10/10.12.2013; nr. 6080/14.03.2013 şi HCL nr.39/2010, pentru scoaterea din funcţiune şi casare.

Solicitarea menţionează că menţinerea in functiune a acestor mijloace fixe nu mai este justificată. Aceste 
echipamente aflate in administrarea Serviciului Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public nu mai 
pot fi folosite conform destinaţiei stabilite si au durata de funcţionare depăşită. 

Pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii a acestor mijloace fixe aflate 
in administrarea Administraţiei Domeniului Public Alexandria, este necesară trecerea acestora din domeniul 
public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria. Bunurile propuse pentru trecerea din 
domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria sun prevăzute in anexa nr.1 la 
prezenta hotărâre.

In conformitate cu prevederile O.G nr. 112 din 31 august 2000, pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi 
al unităţilor administrativ-teritoriale, activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau 
neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, se scot din funcţiune, se valorifică şi se 
casează în condiţiile legii.

Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale prevăzute 
la aliniatul precedent, vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit 
reglementărilor privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia. 

Conform prevederilor art.361 alin (2) din din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al 
României care prevede :
„(2)  Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia 
se face prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a 
consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, dacă prin lege nu se dispune altfel."

După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea şi, după caz, casarea 
acestora potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor 



aparţinând instituţiilor publice şi reglementărilor specifice, în cazul mijloacelor fixe care privesc apărarea tarii, 
ordinea publica şi siguranta nationala, precum şi al celor din dotarea misiunilor diplomatice din străinătate.

Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 2, după deducerea cheltuielilor 
aferente, se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, după caz.

Proiectul de hotarare propus, este fundamentat din punct de vedere legal, de următoarele acte legislative 
in vigoare:

- prevederile HCL nr. 18/29.01.2021 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, pentru scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, 
dupa caz, casării;

- prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale; 

- prevederile art. 129,alin.(1), alin(2) lit.c), art.286, alin.(1), art.289, alin (1), art. 361, alin (2), art. 354 din 
OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României;

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 : trecerea din domeniul public in 
domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe, aflate în administrarea 
Serviciului Public de  Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria şi scoaterea din funcţiune, 
casarea si valorificarea acestora.

Direcţia Patrimoniu Direcţia Economică
Director executiv Director executiv
Dumitru OPREA Haritina GAFENCU

Directia Juridic Comercial
Director executiv

Postumia CHESNOIU

Intocmit,

Daniela Barbălată



JUDETUL TELEORMAN                                                                                          ANEXA  nr.1 la 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                         H.C.L. nr. 48 din 28 februarie 2022
CONSILIUL LOCAL

LISTA

Bunurilor de natura mijlocelor fixe propuse a  fi trecute din domeniul public in domeniul privat de 
interes local al municipiului Alexandria, pentru scoaterea din functiune, casarea si valorificarea 
acestora.

NR.  
CRT.

DENUMIRE MIJLOC FIX
NUMAR DE 
INVENTAR

Stoc VALOAREA             
DE 

INVENTAR
LEI

AMPLASMENT

1.
Complex de joacă

102410 1 16.080,00 Loc de joacă ANL

2.
Complex de căţărare

102411 1 3.543,00 Loc de joacă ANL

3.
Balansoar

102582 1 2.279,03 loc de joaca bl. F6-F10

4.
Balansoar

102584 1 2.279,03 Loc de joacă ANL

5.
Pergolă cu bancă Casa de Cultură

102033 3 13.645,98

6.
Pergolă cu bancă Casa de Cultură

102034 1 6.064,87

7.
banca standard

102599 1 669,10 parc catedrală

8.
banca standard

102600 1 669,10 parc catedrală

9.
banca standard

102601 1 669,10 parc catedrală

10.
banca standard

102602 1 669,10 parc catedrală

11.
banca standard

102603 1 669,10 parc catedrală

12.
banca standard

102604 1 669,10 parc catedrală

13.
banca standard

102605 1 669,10 parc catedrală

14.
banca standard

102606 1 669,10 parc catedrală

15.
banca standard

102607 1 669,10 parc catedrală

16.
banca standard

102608 1 669,10 parc catedrală

17.
banca standard

102609 1 669,10 parc catedrală

18.
banca standard

102610 1 669,10 parc catedrală

19.
banca standard

102611 1 669,10 parc catedrală

20.
banca standard

102612 1 669,10 parc catedrală

21.
banca standard

102613 1 669,10 parc catedrală

22.
banca standard

102614 1 669,10 parc catedrală

23.
banca standard

102615 1 669,10 parc catedrală



24.
banca standard

102616 1 669,10 parc catedrală

25.
banca standard

102617 1 669,10 parc catedrală

26.
banca standard

102618 1 669,10 parc catedrală

27.
coş de gunoi

102619 1 686,55 parc catedrală

28.
coş de gunoi

102620 1 686,55 parc catedrală

29.
coş de gunoi

102621 1 686,54 parc catedrală

30.
grup toalete ecologice

101451 1 7.764,88 parc catedrală

31. PLATFORMA DE ACCES LEMN RASINOASE
202771 1 4.755,65 loc de joaca gradinita nr.9

locaţia nr.2
32. LEAGAN DUBLU 2-15 ANI cu structura lemn 

impregnate prin autoclavare 202772 1 4.429,33 loc de joaca gradinita nr.9

33. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP CATAR- realiz. 
din ansamblu arc elicoidal 202773 1 4.971,93 loc de joaca gradinita nr.9

34. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP CALUT,realizata 
din ansamblu arc elicoidal 202774 1 4.973,19 loc de joaca gradinita nr.9

35. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP 
FLOARE,realizata din ansamblu arc elicoidal 202775 1 6.317,68 loc de joaca gradinita nr.9

36. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP MANZ,realizata 
din ansamblu arc elicoidal 202776 1 8.116,22 loc de joaca gradinita nr.9

37. COMPLEX DE JOACA PENTRU COPII, cu structura 
din din otel dublu galvanizat 202777 1 36.958,72 loc de joaca gradinita nr.9

38. Platformă pătrată răşinoase acoperiă din PAFS 
topogan drept şi topogan elicoidal 202778 1 26.183,84 loc de joaca gradinita nr.9

39. Balansoar 
102576 1 2.279,03 loc de joaca gradinita nr.7

40. PLATFORMA DE ACCES LEMN RASINOASE 202746 1 4.755,65 loc de joaca gradinita nr.7

41. PLATFORMA PATRATA CU ACOPERIS DIN PAFS 
SI TOPOGAN DREPT DIN PAFS

202747 1 7.740,58 loc de joaca gradinita nr.7

42. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP SOARE- realiz. 
din ansamblu arc elicoidal

202750 1 5.428,52 loc de joaca gradinita nr.7

43. LEAGAN DUBLU 2-15 ANI cu structura lemn 
impregnate prin autoclavare

202751 1 4.429,33 loc de joaca gradinita nr.7

44. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP CALUT,realizata 
din ansamblu arc elicoidal

202752 1 4.973,19 loc de joaca gradinita nr.7

45. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP 
FLOARE,realizata din ansamblu arc elicoidal

202753 1 6.317,68 loc de joaca gradinita nr.7

46. Topogan cu acoperiş cu coborâre 
elicoidală

102575 1 2.397,85 loc de joaca gradinita nr.7

47.
Topogan cu coborâre dreaptă

102574 1 2.385,95 loc de joaca gradinita nr.7

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

CONSILIER

Marian Dragoş PETCU



JUDETUL TELEORMAN                                                                                          ANEXA  nr.2 la 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                         H.C.L. nr. 48 din 28  februarie 2022
CONSILIUL LOCAL

LISTA

Mijloacelor fixe propuse  pentru scoaterea din functiune, casare si valorificare , apartinand domeniului 
privat  de interes local al municipiului Alexandria, aflate in administrarea Serviciului Public de Interes 
Local Administraţia Domeniului Public.

NR.  
CRT. DENUMIRE MIJLOC FIX

NUMAR DE 
INVENTAR

Stoc VALOAREA             
DE 

INVENTAR
LEI

AMPLASMENT

1.
Complex de joacă

2.1.28 1 16.080,00 Loc de joacă ANL

2.
Complex de căţărare

2.1.28 1 3.543,00 Loc de joacă ANL

3.
Balansoar

2.1.28 1 2.279,03 loc de joaca bl. F6-F10

4.
Balansoar

2.1.28 1 2.279,03 Loc de joacă ANL

5.
Pergolă cu bancă Casa de Cultură

3.4 3 13.645,98

6.
Pergolă cu bancă Casa de Cultură

3.4 1 6.064,87

7.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

8.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

9.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

10.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

11.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

12.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

13.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

14.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

15.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

16.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

17.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

18.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

19.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

20.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

21.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

22.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

23.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

24.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală



25.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

26.
banca standard

3.4 1 669,10 parc catedrală

27.
coş de gunoi

3.4 1 686,55 parc catedrală

28.
coş de gunoi

3.4 1 686,55 parc catedrală

29.
coş de gunoi

3.4 1 686,54 parc catedrală

30.
grup toalete ecologice

3.4 1 7.764,88 parc catedrală

31. PLATFORMA DE ACCES LEMN RASINOASE 2.1.28 1 4.755,65 loc de joaca gradinita nr.9
locaţia nr.2

32. LEAGAN DUBLU 2-15 ANI cu structura lemn 
impregnate prin autoclavare

2.1.28 1 4.429,33 loc de joaca gradinita nr.9

33. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP CATAR- realiz. 
din ansamblu arc elicoidal

2.1.28 1 4.971,93 loc de joaca gradinita nr.9

34. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP CALUT,realizata 
din ansamblu arc elicoidal

2.1.28 1 4.973,19 loc de joaca gradinita nr.9

35. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP 
FLOARE,realizata din ansamblu arc elicoidal

2.1.28 1 6.317,68 loc de joaca gradinita nr.9

36. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP MANZ,realizata 
din ansamblu arc elicoidal

2.1.28 1 8.116,22 loc de joaca gradinita nr.9

37. COMPLEX DE JOACA PENTRU COPII, cu structura 
din din otel dublu galvanizat

2.1.28 1 36.958,72 loc de joaca gradinita nr.9

38. Platformă pătrată răşinoase acoperiă din PAFS 
topogan drept şi topogan elicoidal

2.1.28 1 26.183,84 loc de joaca gradinita nr.9

39. Balansoar 2.1.28 1 2.279,03 loc de joaca gradinita nr.7

40. PLATFORMA DE ACCES LEMN RASINOASE 2.1.28 1 4.755,65 loc de joaca gradinita nr.7

41. PLATFORMA PATRATA CU ACOPERIS DIN PAFS 
SI TOPOGAN DREPT DIN PAFS

2.1.28 1 7.740,58 loc de joaca gradinita nr.7

42. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP SOARE- realiz. 
din ansamblu arc elicoidal

2.1.28 1 5.428,52 loc de joaca gradinita nr.7

43. LEAGAN DUBLU 2-15 ANI cu structura lemn 
impregnate prin autoclavare

2.1.28 1 4.429,33 loc de joaca gradinita nr.7

44. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP CALUT,realizata 
din ansamblu arc elicoidal

2.1.28 1 4.973,19 loc de joaca gradinita nr.7

45. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP 
FLOARE,realizata din ansamblu arc elicoidal

2.1.28 1 6.317,68 loc de joaca gradinita nr.7

46. Topogan cu acoperiş cu coborâre 
elicoidală

2.1.28 1 2.397,85 loc de joaca gradinita nr.7

47.
Topogan cu coborâre dreaptă

2.1.28 1 2.385,95 loc de joaca gradinita nr.7

48.
Loc de joaca pentru copii - balansoar

201513 1 2.279,03 str. Dunarii, zona bl.1615

49. Loc de joaca pentru copii:
-leagăn dublu metallic
-Topogan coborăre dreaptă elicoidală 
pentru copii mari

201511 1
1

4.696,19
1.742,16

str. Dunării, zona bl.1611

50. FIGURINA PE ARC ELICOIDAL TIP MANZ,realizata 
din ansamblu arc elicoidal

2.1.28 1 8.116,22 loc de joaca gradinita nr.7

51.
Leagăn dublu metalic 2-15 ani

2.1.28 1 4.489,33 loc de joaca gradinita nr.7

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

CONSILIER

Marian Dragoş PETCU


