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HOTARARE 

 
Priveste:  scoaterea   din   functiune,   casarea  si   valorificarea  unor  mijloace  fixe    apartinand   
                domeniului   privat de interes local al municipiului Alexandria si aflate in administrarea   
                S.C. APA SERV   S.A.  
 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara de lucru, avand in 
vedere: 

- expunerea de motive nr. 11538/22.05.2013, a Primarului municipiului Alexandria;                             
- raportul comun de specialitate nr.11539/22.05.2013, al  al Directiei Patrimoniu, Directiei Buget, 

Finante, Taxe si Imozite, Directiei Administratie Publica Locala si Arhitect Sef; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- adresa nr. 10425/09.05.2013, a S.C. APA SERV S.A. Alexandria; 
- contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 

61/07.12.2007; 
- prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, modificata si completata; 
- prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru regimentarea procesului de scoatere din functiune, casare si 

valorificare  a acrtivelor corporale care alcatuiesc domeniul public; 
- prevederile art. 36, alin. (2), litera „e” si ale alin. (3), litera „c” din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

 In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), litera „b” din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

HOTARASTE 
 

 Art. 1. Se aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea mijloacelor fixe apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria si aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A., 
prevazute in anexa care face parte din  prezenta hotarare. 
 Art. 2. Se imputerniceste S.C. APA SERV S.A.  pentru casarea, dezmembrarea si valorificarea 
mijloacelor fixe prevazute in anexa la prezenta hotarare, in conditiile legii. 

    Art.3.   Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute in anexa, după deducerea 
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al municipiului Alexandria. 

Art. 4.   Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii,  Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Valorificare 
Patrimoniu, Directiei Administratie Publica Locala, Directiei Buget, Finante, Taxe si Imozite, 
S.C. APA SERV S.A.  si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Teleorman” pentru cunoastere si punere 



in aplicare.                                                              
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