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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
 

HOTARARE 
 

Priveste: scoaterea din functiune, valorificarea si, dupa caz, casarea a unei parti din constructia C1 
din cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 10, apartinand domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, in vederea demolarii acesteia 

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara de lucru, avand 

in vedere:  
- expunerea de motive nr.16.501/27.07.2018, a Primarului municipiului Alexandria;  
- raportul comun de specialitate nr.16.502/27.07.2018, al Directiei Patrimoniu, Directiei Economice, 

Directiei Juridic Comercial;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
- H.C.L. nr.215/2018 privindtrecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 

Alexandria, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii, a unei parti din constructia C1 din 
cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 10; 

- prevederile avizului conform al ministrului educatiei nationale, nr. 9.929/04.07.2018; 
- prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213 / 17.11.1998, privind bunurile proprietate publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 21, lit. “a” din Legea – Cadru nr. 195 / 22.05.2006 – a descentralizarii, cu modificarile şi 

completarile ulterioare; 
- prevederile O.G. nr. 112/ 31.08.2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 

casare şi valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 
administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederileH.G. nr. 2.139 / 30.11.2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele 
normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 841 / 23.10.1995, privind procedurile de transmitere fara platasi de valorificare a 
bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

- prevederile art. 3 din O.G. nr. 19 / 04.08.1995, privind unele masuri de perfectionare a regimului 
achizitiilor publice, precum si a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinand 
institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 1 / 05.01.2006, pentru modificarea si completarea art. III din Ordonanta Guvernului 
nr. 19 / 1995, privind unele masuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum si a regimului 
de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinand institutiilor publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare;   

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), litera „c” si ale art. 119 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 si casareaa unei parti din constructia C1 din cadrul 

Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 10, apartinand domeniului privat de interes local  al municipiului 
Alexandria,in vederea in vederea demolarii acesteia, cu elementele de identificare prevazute in anexa nr. 1 
(Lista), anexa nr.2 (Plan de situatie) si anexa nr. 3 (Plan de incadrare in teritoriu), care fac parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba valorificarea materialelor rezultate in urma scoaterii din functiune si casarii 
bunurilorprevazute in anexa nr.1 (Lista). 

Art.3. Sumele rezultate din valorificarea materialelor provenite ca urmare a scoaterii din functiune 
si casarii bunurilorprevazute in anexa nr.1 (Lista), dupa deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la 
bugetul local al municipiului Alexandria. 

Art. 4. Prin grijaSecretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisa Instituției 

Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Comisiei 

speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 

Alexandria, Directiei Patrimoniu, Directiei Economice si Serviciului Juridic Comercial, pentru cunoaștere 

si punere in aplicare. 

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                       CONTRASEMNEAZA, 

                  CONSILIER,                                                                                  SECRETAR,           
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