
ROMANIA
JUDEȚUL  TELEORMAN

MUNICIPIUL  ALEXANDRIA
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind: aprobarea încetării de drept a contractului de asociere nr. 6531/06.05.1998 încheiat 
între Municipiul Alexandria și SC ASC PRO COM SRL .

Consiliul  Local  al  Municipiului  Alexandria,  Județul  Teleorman,  întrunit  în  ședința
ordinară, având  în  vedere:

- Referatul de aprobare nr. 22199/21.09.2021 al Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul comun de specialitate nr. 22242/21.09.2021 al  Direcţiei Patrimoniu, Direcției 

Economice și al Direcției Juridic Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
- Adresa Direcției Juridic Comercial/ Direcţiei Patrimoniu nr. 21823/14.09.2021;
- Certificat de grefă, Dosar nr.980/87/2013* din data de 18.06.2021 eliberat de Curtea de Apel 

București, Secția a –VIII- a, Contencios Administrativ și Fiscal;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 35/03.04.1998 privind aprobarea asocierii cu SC ACS PRO COM 

SRL Alexandria;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129, alin (2), lit. „b’’, ,, e’’, alin.(9) lit. ,,a’’ și alin. (14)  din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 
În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin (1) , alin (5) și ale art.196, alin. (1), lit „a”

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încetarea  de drept a contractului de asociere nr. 6531/06.05.1998 încheiat între 
Municipiul Alexandria și SC ASC PRO COM SRL, având în vedere soluționarea litigiului privind limita 
de hotar dintre Municipiul Alexandria și Comuna Nanov, deoarece terenul este situat în limita 
administrativ-teritorială a Comunei Nanov. 

Art. 2 . Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta  hotărâre  va  fi transmisă 
Instituției Prefectului – Județul  Teleorman,  pentru  verificarea  legalității, Primarului Municipiului  
Alexandria, Direcţiei Patrimoniu, Direcției Economice, Direcției Juridic Comercial, SC ASC PRO COM 
SRL și Serviciului public de interes local Administrația Domeniului Public, pentru  cunoaștere și punere  
în  aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZA,
CONSILIER,                                        SECRETAR GENERAL,

Ioana PANAGOREȚ Alexandru-Răzvan CECIU

Alexandria,
Nr. 229 din 29 septembrie 2021



JUDEȚUL  TELEORMAN
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 
Nr.22199/21.09.2021

REFERAT DE APROBARE

Privind: aprobarea încetării de drept a contractului de asociere nr. 6531/06.05.1998 încheiat 
între Municipiul Alexandria și SC ASC PRO COM SRL .

Prin HCL nr. 35/03.04.1998 s-a aprobat asocierea Consiliului local al Municipiului  Alexandria,
Județul Teleorman cu S.C. „ACS PRO COM” SRL Alexandria în scopul realizării unei baze de 
agrement și alimentație publică în zona “Izvorul Rece”.

Ulterior s-a încheiat contractul de asociere nr. 6531/06.05.1998 încheiat între Consiliul local al 
Municipiului Alexandria și SC ASC PRO COM SRL Alexandria.

Prin adresa nr. 21823/14.09.2021 emisă de Direcția Juridic Comercial și Direcția Patrimoniu se 
aduce la cunostință că, în urma soluționării definitive a litigiului, privind limita de hotar dintre 
Municipiul Alexandria și Comuna Nanov s-a stabilit că, terenul ce face obiectul contractului de asociere 
nr. 6531/06.05.1998, încheiat între Consiliului local al Municipiului Alexandria și SC ASC PRO COM 
SRL Alexandria, este situat în limita administrativ-teritorială a Comunei Nanov. 

In conformitate cu prevederile art.  129 , alin.  (2) privind Codul Administrativ, Atribuţiile 
consiliului local,  ,,Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii’’ , lit. ,,e’’ , ,, atribuţii 
privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern’’, alin. (9) ,, În exercitarea atribuțiilor 
prevãzute la alin. (2) lit. e), consiliul local,, , lit. ,,a’’  : ,, hotãrãste, în conditiile legii, cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice române sau strãine, în vederea finanțãrii si realizãrii în comun a unor 
acțiuni, lucrãri, servicii sau proiecte de interes public local’’.

Având în vedere că terenul ce face obiectul contractului de asociere nr. 6531/06.05.1998 nu mai 
este în raza administrativ-teritorială a Municipiului Alexandria, se impune încetarea de drept a 
contractului.  

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) privind Codul Administrativ , propun 
elaborarea de către Direcţia Patrimoniu, Direcția Economică și  Direcția Juridic Comercial, a unui 
proiect de hotărâre în vederea aprobării încetării de drept a contractului de asociere nr. 6531/06.05.1998 
încheiat între Municipiul Alexandria și SC ASC PRO COM SRL Alexandria.

În acest sens, Direcţia Patrimoniu, Directia Economică și Direcția Juridic Comercial vor întocmi 
raportul de specialitate.

PRIMAR,
Victor  DRAGUSIN



JUDETUL  TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Nr. 22242/21.09.2021

RAPORT  COMUN DE SPECIALITATE

Privind: aprobarea încetării de drept a contractului de asociere nr. 6531/06.05.1998 
încheiat între Municipiul Alexandria și SC ASC PRO COM SRL .

Prin Referatul de aprobare nr. 22199/21.09.2021, Primarul Municipiului Alexandria supune 
dezbaterii și aprobării consiliului, un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încetării de drept 
a contractului de asociere nr. 6531/06.05.1998, încheiat între Municipiul Alexandria și SC 
ASC PRO COM SRL .

Prin HCL nr. 35/03.04.1998 s-a aprobat asocierea Consiliului local al Municipiului 
Alexandria, Județul Teleorman cu S.C. „ACS PROCOM” SRL Alexandria în scopul realizării unei 
baze de agrement și alimentație publică în zona “Izvorul Rece”.

Ulterior s-a încheiat contractul de asociere nr. 6531/06.05.1998 încheiat între Consiliul
local al Municipiului Alexandria și SC ASC PRO COM SRL Alexandria.

Prin adresa nr. 21823/14.09.2021 emisă de Direcția Juridic Comercial și Direcția 
Patrimoniu se aduce la cunostință că, în urma soluționării definitive a litigiului, privind limita de 
hotar dintre Municipiul Alexandria și Comuna Nanov s-a stabilit că terenul, ce face obiectul 
contractului de asociere nr. 6531/06.05.1998, încheiat între Consiliului local al Municipiului
Alexandria și SC ASC PRO COM SRL Alexandria, este situat în limita administrativ-teritorială a 
Comunei Nanov, astfel că, se impune încetarea de drept a contractului.

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată pe prevederile:
- art. 129, alin (2), lit. „b’’, ,, e’’ , alin.(9) lit. ,,a’’ si alin. (14)   din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 
Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129, alin.1 și art. 136, alin.1 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 și aprobare prezentul Raport și Proiectul de Hotărâre întocmit pentru
aprobarea încetării de drept a contractului de asociere nr. 6531/06.05.1998 încheiat între 
Municipiul Alexandria și SC ASC PRO COM SRL Alexandria.

Direcția Patrimoniu Direcția Economică

Dumitru Oprea Haritina Gafencu

Direcția Juridic Comercial

Postumia Chesnoiu


