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HOTÃRÂRE 

 
               Priveste: aprobarea scoaterii din funcţiune, casarea si  valorificarea unor materiale  
                               rezultate in urma demolarii unor imobile situate in  municipiul Alexandria 

strada Soseaua Turnu Magurele nr. 4 - fosta cazarma U.M. 01462. 
 
             Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, 
având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 10359/19.05.2010, a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr.10360/19.05.2010, al Serviciului Valorificare Patrimoniu; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- certificatul de urbanism nr.157/26.04.2010, privind desfiintare corpuri ( constructii) situate in 

str.Soseaua Turnu Magurele - fosta cazarma U.M. 01462 
- prevederile Legii nr.50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

autorizarea executarii constructiilor; 
- prevederile Legii nr. 15 / 1994 republicată si actualizată, privind amortizarea capitalului 

imobilizat în active corporale şi necorporale; 
- 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. 36, alin. (1), alin. (2), lit. (c)  din Legea nr.215/2001, a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (3) si art. 115 alin (1), lit. ,,b’’, din Legea nr. 215 din 
23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTÃRÃSTE: 

Art.1. Se aproba scoaterea din functiune si casarea unor imobile situate in municipiul 
Alexandria, str.Soseaua Turnu Magurele nr.4. Amplasamentul acestor imobile este identificat cu 
numarul cadastral 20 485, avind elementele de identificare prevazute in anexa nr.1, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba valorificarea  materialelor rezultate in urma demolarii imobilelor prevazute in 
anexa nr.1  

Art.3. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, 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, Directiei 
Administrare Valorificare Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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