
 
ROMANIA 

JUDEŢUL TELORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL   
 

HOTĂRÂRE 
 

Priveşte:   scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe aparţinând domeniului  

                  privat de interes local al municipiului Alexandria 

 
              Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, intrunit in şedinţă ordinară, având in 
vedere:  

 referatul de aprobare nr. 25604/22.10.2021 al Primarului municipiului Alexandria;  

 raportul de specialitate nr.25609/22.10.2021, al Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economice, Direcţiei 
Juridic Comercial;  

 raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria; 

 prevederile H.C.L. nr.267/10.09. 2020 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de 
interes local al municipiului Alexandria a unor bunuri, in vederea scoaterii din funcţiune, valorificării si, dupa 
caz, casării acestora.  

 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. 354 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ al României; 

 
     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: 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

            Art. 1.  Se aprobă scoaterea din funcţiune si casarea unor mijloace fixe aparţinând domeniului privat 
de interes local  al municipiului Alexandria, prevăzute in anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art. 2.  Se imputerniceşte Serviciul Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public Alexandria 
pentru executarea procedurilor privind casarea, dezmembrarea si valorificarea mijloacelor fixe scoase din 
funcţiune. 
            Art.3. Se aprobă valorificarea materialelor rezultate in urma dezmembrării mijloacelor fixe scoase din 
funcţiune  
            Art.4. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art.1, după deducerea 
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al municipiului  Alexandria. 

   Art. 5. 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 şi Serviciului Public de Interes Local 
Administraţia Domeniului Public Alexandria, pentru cunoaştere si punere in aplicare. 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                                  CONSILIER,                                                              SECRETAR GENERAL, 

                              Silvia COBÂRLIE                                                    Alexandru Răzvan CECIU 

ALEXANDRIA,                                              

Nr. 287 din 29 octombrie 2021 



 
JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA 

 Nr.25604/22.10. 2021 

REFERAT DE APROBARE 

               la proiectul de hotărâre privind: scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea unor 

mijloace fixe aparţinând domeniului  privat de interes local al municipiului Alexandria. 

 
                 Prin  adresa nr. 22006/17.09.2021  Şcola Postliceală Sanitară “ Carol Davila” solicită atribuirea unui 

teren în suprafaţă de 45,10 mp, pentru amplasare scara de evacuare în caz de incendiu de la nivelul şcolii, 

pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare de la ISU Teleorman. 

                Pe acest teren exista 3 copertine auto, a căror  menţinere in functiune nu mai este justificată. 

   Aceste  mijloace fixe aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria  nu mai 

pot fi folosite conform destinaţiei stabilite si au durata de funcţionare depăşită.  

                 Pentru  scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, dupa caz, casării  aceste mijloace fixe., 

au fost trecute din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, prin HCL 

nr.267/2020. 

                 Analizând solicitarea menţionată am constatat că aceasta  este necesară şi oportună fiind făcută 

înconformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

 prevederile H.C.L. nr.267/10.09. 2020 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de 

interes local al municipiului Alexandria a unor bunuri, in vederea scoaterii din funcţiune, valorificării si, dupa 

caz, casării acestora.  

 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. 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 scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea unor mijloace 

fixe aparţinând domeniului  privat de interes local al municipiului Alexandria. 

                 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 
Direcţia Juridic Comercial 
Nr.25609/22.10.2021 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind: scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe 

aparţinând domeniului  privat de interes local al municipiului Alexandria  

 
 

                Prin  referatul de aprobare nr.25604/22.10.2021, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor 

Drăguşin, propune un proiect de hotarare cu privire la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor 

mijloace fixe apartinând domeniului privat  de interes local al municipiului Alexandria .  

                Prin  adresa nr. 22006/17.09.2021  Şcola Postliceală Sanitară “ Carol Davila” solicită atribuirea unui 

teren în suprafaţă de 45,10 mp pentru amplasare scara de evacuare în caz de incendiu de la nivelul şcolii, 

pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare de la ISU Teleorman. 

                Pe acest teren exista 3 copertine auto a căror  menţinere in functiune nu mai este justificată. 

   Aceste  mijloace fixe aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria    nu mai 

pot fi folosite conform destinaţiei stabilite si au durata de funcţionare depăşită.  

                 Pentru  scoaterea din funcţiune, in vederea valorificării si, dupa caz, casării  aceste mijloace fixe., 

au fost trecute din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, prin HCL 

nr.267/2020. 

               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 

neconsumata, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifica, se scot din funcţiune, se valorifica 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.   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. 1, după deducerea cheltuielilor 

aferente, se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, după caz. 

              Proiectul de hotarare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al municipiului 

Alexandria, este justificat si sustinut din punct de vedere legal, de urmatoarele acte legislative in vigoare: 



 prevederile H.C.L. nr.267/10.09. 2020 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de 

interes local al municipiului Alexandria a unorbunuri, in vederea scoaterii din funcţiune, valorificării si, dupa 

caz, casării acestora.  

 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. 354 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ al României; 

           Faţă de cele prezentate,  raportat la prevederile art.129 alin.1 şi art. 136 alin.1, art.139, alin (1), alin 
(3) din OUG nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm că proiectul 
poate fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre 
analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmit pentru scoaterea din funcţiune, casarea 
si valorificarea unor mijloace fixe aparţinând domeniului  privat de interes local al municipiului Alexandria 

 

               

 

 

 

                           Direcţia  Patrimoniu                                                                         Direcţia Economică  

                                                                                                                     

                            Dumitru OPREA                                                                               Haritina GAFENCU 

 

  

Direcţia  Juridic Comercial 

 
Postumia CHESNOIU 

 

 

 

Intocmit, 

Daniela BARBALATA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN                                                                                             ANEXA LA 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                      HCL nr.287 / 29 octombrie 2021 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA 
 
  Mijloacelor fixe propuse  pentru scoaterea din functiune, casare si valorificare , apartinand domeniului privat  

de interes local al municipiului Alexandria 

 
 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE MIJLOC FIX 
VALOAREA             

DE INVENTAR 
LEI 

Nr.inventar  
REGIMUL 
JURIDIC 

 
AMPLASMENT 

1.  COPERTINĂ AUTO, POZIŢIA 3, situată în 
municipiul Alexandria, strada 1 Mai, nr.107, 
zona blocului B6, judeţul Teleorman 

2911,12 205290 Domeniul 
Privat 

ZONA 
BLOCULUI  B6  

2.  COPERTINĂ AUTO, POZIŢIA 4, situată în 
municipiul Alexandria, strada 1 Mai, nr.107, 
zona blocului B6, judeţul Teleorman 

2911,12 205291 Domeniul  
Privat 

ZONA 
BLOCULUI  B6  

3.  COPERTINĂ AUTO, POZIŢIA 5, situată în 
municipiul Alexandria, strada 1 Mai, nr.107, 
zona blocului B6, judeţul Teleorman 

2911,12 205292 Domeniul  
Privat 

ZONA 
BLOCULUI  B6  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA, 

CONSILIER: 

Silvia COBÂRLIE 

 

 

 


