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Priveste: preluarea cu titlu gratuit de catre municipiul Alexandria a unor utilaje din  
                patrimoniul municipiului Slobozia 
              

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în sedintã 
extraordinarã, având în vedere: 

- expunerea de motive nr.9104/06.05.2011,  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 9105/06.05.2011,  al Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria; 
- prevederile Hotararea Consiliului Local al municipiului Slobozia nr.63/28.04.2011, privind 

transmiterea cu titlu gratuit a unor utilaje din patrimonial municipiului Slobozia catre 
municipiul Alexandria; 

- prevederile H.G. nr.841/1995, privind procedurile de transmitere fără plata şi de 
valorificare a bunurilor aparţinînd instituţiilor publice 

- prevedrile art.12 din Legea  nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia 

- prevederile art. 36, alin. (2), lit. ,,c”  si ale art.124 din  Legea nr. 215 / 2001 a administratiei 
publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1),  si alin.(3)  si ale  art. 115,  alin. (1), lit. “b” din legea 
nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 

 
Art.1. Se aproba  preluarea cu titlu gratuit, in domeniul public de interes local al municipiului 

Alexandria si administrarea Consiliului Local al municipiului Alexandria, a unor utilaje din 
patrimoniul municipiului Slobozia, identificate in Anexa care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2. Preluarea, fără plata, se va face, pe baza de proces-verbal de predare-primire, cu avizul 
ordonatorului principal de credite al instituţiei publice care a disponibilizat bunurile, precum şi cu 
avizul ordonatorului principal de credite al instituţiei publice care a solicitat transmiterea bunurilor. 

Art.3.La predarea-primirea, fără plata, a bunurilor, conducătorii instituţiilor publice împreună 
cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund de înregistrarea în evidentele contabile 
a operaţiunilor privind ieşirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor mentionate in anexa. 

Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 
Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, Directiei Administrare Valorificare Patrimoniu  si 
Consiliului Local al municipiului Slobozia, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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