
 
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTARARE 
 

 
Privind: schimbarea denumirii obiectivului de investitii ,,Centrul medical de Profilaxie Oro – dentara” in 

,,Cabinet de medicina scolara stomatologica” si darea in administrare catre Liceul tehnologic Nicolae 
Balcescu din Municipiul Alexandria 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 
 

• Expunerea de motive nr. 16208/20.06.2017 a Primarului Municipiului Alexandria; 
• Raportul comun de specialitate nr. 16209/20.06.2017 al Directiei Tehnic Investitii si al Directiei Buget 

Finante Taxe si Impozite; 
• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 

• Prevederile HCL nr. 204 din 25 iunie 2015 privind schimbarea destinatiei unui imobil ce apartine 
domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, din imobil cu destinatia Centrala Termica in ,,Centru 
Medical de Profilaxie Oro-dentara” in Municipiul Alexandria; 

• Prevederile O.U.G. nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atributii si 
competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale; 

• Prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului si al ministrului sanatatii nr. 
5.298/ 1.668 din 7/9 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a 
preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea 
asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos modificat si completat prin Ordinul comun 
nr. 6.555/ 20.12.2012 emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si nr. 1.294/18.12.2017 emis de 

Ministerul Sanatatii; 

• Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei  nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistența 
medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților; 

• Prevederile art. 64 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art.123 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. d, alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) si al 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 schimbarea denumirii obiectivului de investitii ,,Centrul Medical de Profilaxie Oro – 

dentara” in ,,Cabinet de medicina scolara stomatologica”, situat in strada Viitorului Cvartal Cv 71, in Municipiul 
Alexandria. 

           Art. 2. Scopul ,,Cabinetului de medicina scolara stomatologica” este de desfasurarea serviciilor de 
asistenta medicala stomatologica in unitatile de invatamant de stat de pe raza Municipiului Alexandria. 



           Art. 3. Se aproba darea in administrare a ,,Cabinetului de medicina scolara stomatologica” si a 
bunurilor din dotare   catre Liceul tehnologic Nicolae Balcescu din Municipiul Alexandria. 

            Art.4. Elementele de indentificare ale bunurilor mentionate la art. 3 sunt prevazute  in anexa nr. 1– lista 

cu elementele de identificare, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art.5. Se aproba Contractul de dare in administrare prevazut in anexa nr.2, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

           Art.6. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul de dare in administrare  

si actele aditionale ulterioare care vor fi incheiate cu Liceul tehnologic Nicolae Balcescu din Municipiul 
Alexandria. 

          Art.7. Cu data prezentei se abroga art. 2 din HCL nr. nr. 204 din 25 iunie 2015 privind schimbarea 
destinatiei unui imobil ce apartine domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, din imobil cu 
destinatia Centrala Termica in ,,Centru Medical de Profilaxie Oro-dentara” in Municipiul Alexandria. 

          Art.8. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului Judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, compartimentelor de specialitate din 
cadrul Primariei municipiului Alexandria si Liceului tehnologic Nicolae Balcescu din Municipiul Alexandria  pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 

 
 
 
 
 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                     CONTRASEMNEAZA, 
      Consilier,                                                                                           Secretar,  
            
                        Florea VOICILA                                                                                  Jr. Iulian PURCARU 
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JUDETUL TELEORMAN 
  PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
  Nr.16208/20.06.2017 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

 
Privind: schimbarea denumirii obiectivului de investitii ,,Centrul medical de Profilaxie Oro – dentara” in 

,,Cabinet de medicina scolara stomatologica” si darea in administrare catre Liceul tehnologic Nicolae Balcescu 
din Municipiul Alexandria 

 
 
Inca din anul 2010, in Municipiul Alexandria a fost inceputa actiunea de infiintare a cabinetelor dentare scolare 

unde copii si elevii din Municipiul Alexandria isi pot rezolva gratuit problemele dentare. 
In conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 6.555/ 20.12.2012 emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii, 

Tineretului si Sportului si nr. 1.294/18.12.2017 emis de Ministerul Sanatatii privind modificarea si completarea Ordinului 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/ 1.668 din 7/9 septembrie 2011 
pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ 
de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil 
de viaţă sănătos si avand in vedere numarul copiilor/elevilor care sunt arondati celor doua cabinet medicale 
stomatologice existente a fost necesar extinderea activitatii de asistenta medicala dentara cat si a infiintarii si 
implementarii activitatii de profilaxie dentara. 

Pentru a preîntâmpina apariţia problemelor dentare în rândul copiilor şi elevilor, municipalitatea a luat decizia 
înfiinţării unui centru de asistenta medicala dentara cat si de profilaxie oro-dentară in cadrul caruia toti copii/elevii care se 
vor prezenta sa beneficieze atat de servicii de specialitate medicina dentara cat si de profilaxie. 
 Prin HCL al Municipiului Alexandria, nr. 204/25.06.2015, a fost schimbata destinatia unui imobil ce apartine 
domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, din imobil cu destinatia Centrala Termica in ,,Centru Medical 
de Profilaxie Oro – dentara”, situat in strada Viitorului (zona bloc I2 -  I3), in Municipiul Alexandria.  

Obiectivul principal al acestui proiect a fost amenajarea unui spatiu in care copiilor si elevilor inscrisi in unitatile 
de invatamant de stat pe raza Municipiului Alexandria, sa le poata fi asigurata asistenta medicala stomatologica, sa le 
poata fi evaluate si tratate problemele medicale stomatologice si totodata sa poata fi invatati regulile de educatie si 
profilaxie dentara. 

Infiintarea ,,Centrului medical de Profilaxie Oro – dentara” s-a realizat in conformitate cu prevederile art.3, 
respectiv art. 33 din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
,,protectia sanatatii publice constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor 
persoanelor fizice si juridice”, iar ,,asistenta medicala preventiva din colectivitatile de copii prescolari, scolari si studenti 
prin cabinetele medicale organizate, conform legii, in unitatile de invatamant prescolar, scolar sau universitar, publice 
sau private, sau prin cabinetele individuale ale medicilor de familie, dupa caz.” 

Deasemenea, conform Ordinului nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de  
 
 
 
 
 
 



sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind 
acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, ,,statul asigura asistenta medicala 
si masurile de ocrotire a sanatatii pentru toti copii cu accent pe dezvoltarea masurilor primare de ocrotire a sanatatii” . 

Potrivit Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 820/2009, finantarea asistentei medicale si de medicina dentara 
acordata prin unitatile de invatamant se efectueaza astfel: de la bugetul de stat pentru cheltuielile de personal aferente 
platii salariilor medicilor, medicilor dentisti si asistentilor medicali si cheltuielile pentru asigurarea baremului de dotare a 
cabinetelor conform Ordinului nr. 653/2001, respectiv cheltuielile cu bunuri si servicii se vor asigura de catre unitatile de 
invatamant in cadrul carora isi desfasoara activitatea. 

Avand in vedere cele prezentate necesitatea functionarii in cadrul unitatilor de invatamant de stat a cabinetelor 
medicale de medicina dentara pentru asigurarea serviciilor de medicina dentara pentru toti copii si elevii inscrisi in 
unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Alexandria este o obligatie a autoritatii locale. 

Ca urmare a celor expuse mai sus, in conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de 
hotarare de catre Directia Tehnic Investitii, Directia Buget Finante Taxe si Impozite, Directia Patrimoniu si Directia 
Administratie Publica Locala in vederea aprobarii schimbarii denumirii obiectivului de investitii ,,Centrul medical de 
Profilaxie Oro – dentara” in ,,Cabinet de medicina scolara stomatologica” si darea in administrare catre Liceul tehnologic 
Nicolae Balcescu din Municipiul Alexandria. 

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Victor DRAGUSIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 JUDETUL TELEORMAN 
   PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
   DIRECTIA TEHNIC INVESTITII 
   DIRECTIA BUGET FINANTE TAXE SI IMPOZITE 
 DIRECTIA PATRIMONIU 
 DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
   Nr. 16209/20.06.2017 
 
 
 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 
 

 
 

Privind: schimbarea denumirii obiectivului de investitii ,,Centrul medical de Profilaxie Oro – dentara” in 
,,Cabinet de medicina scolara stomatologica” si darea in administrare catre Liceul tehnologic Nicolae Balcescu 
din Municipiul Alexandria 

 
 
 
Prin Expunerea de motive nr. 16208/20.06.2017, Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii 

consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea schimbarii denumirii obiectivului de investitii ,,Centrul medical de 
Profilaxie Oro – dentara” in ,,Cabinet de medicina scolara stomatologica” si darea in administrare catre Liceul tehnologic 
Nicolae Balcescu din Municipiul Alexandria. 

 
 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 
 
Inca din anul 2010, in Municipiul Alexandria a fost inceputa actiunea de infiintare a cabinetelor dentare scolare 

unde copii si elevii din Municipiul Alexandria isi pot rezolva gratuit problemele dentare. 
In conformitate cu prevederile Ordinului comun nr. 6.555/ 20.12.2012 emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii, 

Tineretului si Sportului si nr. 1.294/18.12.2017 emis de Ministerul Sanatatii privind modificarea si completarea Ordinului 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/ 1.668 din 7/9 septembrie 2011 
pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ 
de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil 
de viaţă sănătos, un cabinet medical dentar cu personal de specialitate poate asigura asistenta medicala necesara 
pentru 1.000-1.500 elevi. 

Avand in vedere numarul copiilor/elevilor care sunt arondati celor doua cabinet medicale stomatologice existente 
in reteaua unitatilor de invatamant de stat din Municipiul Alexandria si anume: 

-  la cabinetul medical din cadrul Liceului Pedagogic Mircea Scarlat sunt arondati 4305 copii/elevi, 
-  la cabinetul medical din cadrul Colegiului National Al.D.Ghica sunt arondati 4725 copii/elevi, 

a aparut necesitatea extinderea activitatii de asistenta medicala dentara cat si a infiintarii si implementarii activitatii de 
profilaxie dentara. 

Pentru a preîntâmpina apariţia problemelor dentare în rândul copiilor şi elevilor, municipalitatea a luat decizia 
înfiinţării unui centru de asistenta medicala dentara cat si de profilaxie oro-dentară in cadrul caruia toti copii/elevii care se 
vor prezenta sa beneficieze atat de servicii de specialitate medicina dentara cat si de profilaxie. 
 Prin HCL al Municipiului Alexandria, nr. 204/25.06.2015, a fost schimbata destinatia unui imobil ce apartine 
domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, din imobil cu destinatia Centrala Termica in ,,Centru Medical 
de Profilaxie Oro – dentara”, situat in strada Viitorului (zona bloc I2 -  I3), in Municipiul Alexandria.  
 

 
 
 



Obiectivul principal al acestui proiect a fost amenajarea unui spatiu in care copiilor si elevilor inscrisi in unitatile 
de invatamant de stat pe raza Municipiului Alexandria, sa le poata fi asigurata asistenta medicala stomatologica, sa le 
poata fi evaluate si tratate problemele medicale stomatologice si totodata sa poata fi invatati regulile de educatie si 
profilaxie dentara. 

Infiintarea ,,Centrului medical de Profilaxie Oro – dentara” s-a realizat in conformitate cu prevederile art.3, 
respectiv art. 33 din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
,,protectia sanatatii publice constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor 
persoanelor fizice si juridice”, iar ,,asistenta medicala preventiva din colectivitatile de copii prescolari, scolari si studenti 
prin cabinetele medicale organizate, conform legii, in unitatile de invatamant prescolar, scolar sau universitar, publice 
sau private, sau prin cabinetele individuale ale medicilor de familie, dupa caz.” 

Deasemenea, conform Ordinului nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de 
sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind 
acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, ,,statul asigura asistenta medicala 
si masurile de ocrotire a sanatatii pentru toti copii cu accent pe dezvoltarea masurilor primare de ocrotire a sanatatii” . 

Potrivit Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 820/2009, finantarea asistentei medicale si de medicina dentara 
acordata prin unitatile de invatamant se efectueaza astfel: de la bugetul de stat pentru cheltuielile de personal aferente 
platii salariilor medicilor, medicilor dentisti si asistentilor medicali si cheltuielile pentru asigurarea baremului de dotare a 
cabinetelor conform Ordinului nr. 653/2001, respectiv cheltuielile cu bunuri si servicii se vor asigura de catre unitatile de 
invatamant in cadrul carora isi desfasoara activitatea. 

Avand in vedere cele prezentate necesitatea schimbarii denumirii in Cabinet de medicina scolara 
stomatologica cat si functionarea acestuia in cadrul unitatii de invatamant de stat si anume Liceul Tehnologic Nicolae 
Balcescu, pentru a asigura accesul la servicii de medicina dentara pentru toti copii si elevii inscrisi in unitatile de 
invatamant de pe raza Municipiului Alexandria, a aparut in conformitate cu prevederile legale. 

Deasemenea, tinand cont de faptul ca in cadrul Liceului tehnologic Nicolae Balcescu functioneaza un cabinet 
medical scolar care are arondati un numar de 1792 copii/elevi inscrisi in cadrul unitatilor de invatamant de pe raza 
Municipiului Alexandria, darea in administrare catre Liceul tehnologic Nicolae Balcescu a Cabinetului de medicina 
scolara stomatologica si arondarea unui numar de copii/elevi cat si a unitatilor scolare din care provin este oportuna.   

  
 

2. LEGALITATEA INVESTITIEI 
 
Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte 

normative : 

• Prevederile HCL nr. 204 din 25 iunie 2015 privind schimbarea destinatiei unui imobil ce apartine domeniului public 
de interes local al Municipiului Alexandria, din imobil cu destinatia Centrala Termica in ,,Centru Medical de Profilaxie 
Oro-dentara” in Municipiul Alexandria; 

• Prevederile O.U.G. nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate 
de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale; 

• Prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/ 1.668 
din 7/9 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi 
elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale 
gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos modificat si completat prin Ordinul comun nr. 6.555/ 20.12.2012 
emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si nr. 1.294/18.12.2017 emis de Ministerul Sanatatii; 

• Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei  nr. 653 din 25 septembrie 2001 privind asistența medicală a 
preșcolarilor, elevilor și studenților; 

• Prevederile art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. d, alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Cabinetul de medicina scolara stomatologica poate fi dat in administrare  in conformitate cu prevederile articolului 

nr. 123 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

potrivit caruia ,, Consiliile locale si cosiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de 

interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie 

concesionate ori sa fie inchiriate” 



 

• Art. 45, alin.(1) si (3) si ale art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, 
 republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

Fata de cele prezentate, propunerea privind elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea 
schimbarii denumirii obiectivului de investitii ,,Centrul medical de Profilaxie Oro – dentara” in ,,Cabinet de 
medicina scolara stomatologica” si darea in administrare catre Liceului tehnologic Nicolae Balcescu din Municipiul 
Alexandria, consideram ca este oportuna si legala, drept pentru care s-a intocmit proiectul de hotarare propus care 
va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 
 
 
 

        DIRECTOR D.T.I.,                                                                        DIRECTOR D.B.F.T.I., 
       Maria GOGOI                                                                             Haritina GAFENCU 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR D.P.,                                                                             DIRECTOR D.A.P.L., 
               Mirela BENE                                                                                     Rodica BAICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



JUDETUL TELEORMAN                                                                 ANEXA nr. 1 la 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                              H.C.L. nr.                din 28 iunie 2017 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 
 

LISTA 
 
 

cu elementele de identificare ale  bunurilor apartinand domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria   din cadrul Cabinetului de medicina scolara stomatologica propuse a fi date in administare catre 
Liceul tehnologic Nicolae Balcescu din Municipiul Alexandria 
 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea bunului inventariat Nr. de 

inventar 

U.M. Stoc 

curent 

Data 

intrarii in 

patrimoniu 

Valoarea 
de 
inventar 

Durata 
de dare 
in 
admini- 
strare 
-ani- 

Regimul 

juridic 

 CABINET DE MEDICINA SCOLARA STOMATOLOGICA 

1 

Cabinetul de medicina scolara 
stomatologica 

Str. Viitorului Cvartal Cv 71 

Total arie utila  = 164,98 mp 

Aria construita  =  185,00 mp 

 

102408 - 1,00 12.2016 313.106,33 10 DOMENIUL 

PUBLIC 

 
UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE INCUSIV DOTARI 

 

2 
APARAT CLIMATIZARE VENTILARE 

CU INVERTOR(5 BUC) 

102525 - 1,00 12.2016 12.192,00 10 domeniul 

public 

3 
CENTRALA TERMICA MURALA IN 

CONDENSATIE 35KW 

102520 - 1,00 12.2016 7.657,20 10 domeniul 

public 

4 
CONTOR PENTRU APA POTABILA 

DN 25MM 

102524 - 1,00 12.2016 643,20 10 domeniul 

public 

5 FILTRU IMPURITATI 1 ¼’’ 
102523 - 1,00 12.2016 82,80 10 domeniul 

public 



6 
FILTRU MAGNETIC ANTICALCAR 1 

¼’’ 

102522 - 1,00 12.2016 379,20 10 domeniul 

public 

7 SENZORI DETECTIE(7BUC) 
102534 - 1,00 12.2016 1.495,20 10 domeniul 

public 

8 SISTEM ALARMA ANTIEFRACTIE 
102440 - 1,00 12.2016 2.040,00 10 domeniul 

public 

9 VAS EXPANSIUNE INCHIS 40L 102521 - 1,00 12.2016 456,00   

 ECHIPAMENTE ELECTRONICE 

10 
ECRAN PROIECTIE BENQ MANUAL 

80 

102531 - 1,00 12.2016 420,00 10 domeniul 

public 

11 FAX PANASONIC KX-FP207FX 
102528 - 1,00 12.2016 360,00 10 domeniul 

public 

12 FRIGIDER ARTIC ANFB245+ 
102527 - 1,00 12.2016 1.200,00 10 domeniul 

public 

13 LAPTOP LENOVO B50-80 FHD I7 
102533 - 1,00 12.2016 3.240,00 10 domeniul 

public 

14 MULTIFUNCTIONAL XEROX 6025BI 
102532 - 1,00 12.2016 3.600,00 10 domeniul 

public 

15 
SUPORT TAVAN HAMA 

VIDEOPROIECTOR 

102530 - 1,00 12.2016 420,00 10 domeniul 

public 

16 TV LG 49LH630V 
102526 - 1,00 12.2016 4.800,00 10 domeniul 

public 

17 
VIDEOPROIECTOR PANASONIC 

PT-LB330E 

102529 - 1,00 12.2016 6.000,00 10 domeniul 

public 

 MOBILIER  

18 BIBLIOTECA CABINET(1BUC) 
102426 - 1,00 12.2016 1.440,00 10 domeniul 

public 

19 BIROU(2BUC) 
102436 - 1,00 12.2016 840,00 10 domeniul 

public 

20 CORP MOBIL(1BUC) 
102433 - 1,00 12.2016 264,00 10 domeniul 

public 

21 CUIER(3BUC) 
102431 - 1,00 12.2016 1.080,00 10 domeniul 

public 

22 DULAP(1BUC) 
102432 - 1,00 12.2016 1.176,00 10 domeniul 

public 

23 DULAP INSTRUMENTAR(3BUC) 
102425 - 1,00 12.2016 4.320,00 10 domeniul 

public 



24 DULAP MEDIU(1BUC) 
102435 - 1,00 12.2016 300,00 10 domeniul 

public 

25 HOL-SET CANAPELE(1BUC) 
102429 - 1,00 12.2016 3.000,00 10 domeniul 

public 

26 
MASA CONSILIU 2X10 

LOCURI(1BUC) 

102427 - 1,00 12.2016 1.800,00 10 domeniul 

public 

27 MASUTA(3BUC) 
102430 - 1,00 12.2016 1.260,00 10 domeniul 

public 

28 
RAFTURI PENTRU 

LABORATOR(3BUC) 

102438 - 1,00 12.2016 1.080,00 10 domeniul 

public 

29 
RAFTURI PENTRU SALA DE 

GIPS(3BUC) 

102439 - 1,00 12.2016 1.080,00 10 domeniul 

public 

30 RETUR MOBIL(1BUC) 
102434 - 1,00 12.2016 384,00 10 domeniul 

public 

31 SCAUN ERGONOMIC(2 BUC) 
102437 - 1,00 12.2016 720,00 10 domeniul 

public 

32 SCAUN(20 BUC) 
102428 - 1,00 12.2016 4.200,00 10 domeniul 

public 

APARATURA ORO-DENTARA 

33 

APARAT ANESTEZIE 

COMPUTERIZATA COMPU DENT-

ST DRIVE UNIT STA-5220 

102555 -- 1,00 06.2017 13.982,50 10 domeniul 

public 

34 APARAT GUTIERE PLASTVAC P7 
102558 - 1,00 06.2017 3.534,30 10 domeniul 

public 

35 
APARAT INHALOSEDARE MASTER 

FLUX AUTPMATIC 

102554 - 1,00 06.2017 18.980,50 10 domeniul 

public 

36 AUTOCLAV FARO SK07 
102551 - 1,00 06.2017 20.170,50 10 domeniul 

public 

37 
COMPRESOR MEDICAL EKOM 

DK50 2V/50 

102550 - 1,00 06.2017 8.300,25 10 domeniul 

public 

38 DISTILATOR DROPPY S 
102552 - 1,00 06.2017 1059,10 10 domeniul 

public 

39 LAMPA BACTERICIDA UV 
102559 - 1,00 06.2017 1.558,90 10 domeniul 

public 

40 LAMPA BACTERICIDA UV 
102560 - 1,00 06.2017 1.558,90 10 domeniul 

public 



41 
MASA INSTRUMENTAR MEDICAL 

ASISTENT A4Z 

102564 - 1,00 06.2017 1.895,67 10 domeniul 

public 

42 
MASA INSTRUMENTAR MEDICAL 

ASISTENT A4Z 

102563 - 1,00 06.2017 1.895,67 10 domeniul 

public 

43 
MASA TEHNICA DENTARA SM 

 TEC I 

102565 - 1,00 06.2017 9.120,16 10 domeniul 

public 

44 MASUTA VIBRATOARE HERTZ 40 
102557 - 1,00 06.2017 1.408,96 10 domeniul 

public 

45 
MICROMOTOR TEHNICA 

DENTARA SAESHIN FORTE 200 

102549 - 1,00 06.2017 3.034,50 10 domeniul 

public 

46 SCAUN MEDICAL  KOVONAX 
102562 - 1,00 06.2017 1.338,75 10 domeniul 

public 

47 SCAUN MEDICAL  KOVONAX 
102561 - 1,00 06.2017 1.338,75 10 domeniul 

public 

48 SIGILATOR SEALER SL 13 
102556 - 1,00 06.2017 1.874,25 10 domeniul 

public 

49 SOCLATOR SQ 140L 
102553 - 1,00 06.2017 3.391,50 10 domeniul 

public 

50 
UNIT DENTAR STOMADENT 

IMPULS S300E CU ACCESORII 

102547 - 1,00 06.2017 55.031,55 10 domeniul 

public 

51 
UNIT DENTAR STOMADENT 

IMPULS S300E CU ACCESORII 

102548 - 1,00 06.2017 55.031,55 10 domeniul 

public 

 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTÃ 

CONSILIER, 
Florea VOICILA 

                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL TELEORMAN                                                                                                       ANEXA NR. 2 LA 
CONSILIUL LOCAL HCL NR._______/28 iunie 2017 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
 
 
 
 

 

CONTRACT  

DE DARE ÎN ADMINISTRARE  

                                                                          Nr._____________/_________2017  
 
                   In temeiul art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile , s-a incheiat 
prezentul contract de dare in administrare in baza HCL nr……   din 28 iunie 2017, a Consiliului local al municipiului Alexandria. 
 

PARTILE CONTRACTANTE 
       Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu sediul in municipiul Alexandria, strada Dunarii, nr. 
139, cod. 140030, judetul Teleorman, cod fiscal nr. 4652660, telefon 0247/317732, fax 0247/317728, cont bancar nr. 
RO66TREZ60621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de domnul Primar Victor DRAGUSIN, avand  
calitate de PROPRIETAR, pe de o parte, 

si 
        Liceul Tehnologic ,, Nicolae Balcescu” din Municipiul Alexandria, cu sediul in str. Libertatii, nr. 69; tel. 0247312758; fax 
0247312758; e-mail: alexandria_agricol@yahoo.com,  reprezentat de doamna Director Gina- Georgeta CUREA , in calitate de 
ADMINISTRATOR pe de alta parte. 
 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

      Art.1. Obiectul contractului il constituie darea in administrare a Cabinetului de medicina scolara stomatologica si a 
bunurilor din dotare aferente  ce apartin domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria,situat in str. Viitorului, Cvartal 
Cv 71 , prevazute in anexa nr. 1- lista la HCL nr…..din 28 iunie 2017, care face parte integranta din prezentul contract. 

      Art.2. Administratorul se obliga sa utilizeze imobilul si bunurile incredintate spre administrare potrivit destinatiei acestora .  
     Scopul ,,Cabinetului de medicina scolara stomatologica” este de este de desfasurarea serviciilor de asistenta medicala 
stomatologica in unitatile de invatamant de stat de pe raza Municipiului Alexandria; 
       Predarea- primirea bunurilor se va consemna in procesul verbal de predare – primire ce va fi incheiat de parti in teremen de 15 
zile de la data incheierii contractului. 
 

II. DURATA CONTRACTULUI  
              Art.3. Durata contractului de administrare este de 10 ani, incepand cu data de ………… 
 

III. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI 
              Art.4. Proprietarul se obliga: 

a)  sa predea spre administrare bunul imobil, echipamentele si dotarile din cadrul Cabinetului de medicina scolara 
stomatologica in Municipiul Alexandria “ in baza unui proces verbal de predare –  primire in termen de 15 zile de la data 
incheierii contractului; 

b) sa stabileasca destinatia bunurilor date spre administrare;  
c) sa controleze lunar, modul cum sunt folosite si intretinute bunurile cu respectarea destinatiei stabilite de catre proprietar; 
d) sa participe la receptia lucrarilor de investitii, reparatii curente si capital consemnand finalizarea acestora in procese 

verbale de receptie; 
e) sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise in administrare; 
f)  la incetarea contractului sa preia bunurile in starea in care a fost transmise si, dupa caz, cu imbunatatirile aduse; 
g)    sa sprijine administratorul in vederea obtinerii avizelor legale de functionare, pentru activitatea desfasurata; 

 
 

IV. OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI 
        Art.5. Administratorul se obliga: 
a) sa preia in administrare bunurile ce fac obiectul prezentului contract pe baza de proces verbal de predare - primire ; 



b) sa asigure administrarea  si paza bunurilor preluate ca un bun administrator ; 
c) sa asigure avizele legale de functionare, pentru activitatea desfasurata; 
d) sa stabileasca anual lista investitiilor, lucrarilor de reparatii curente si capital ce urmeaza a se realiza; 
e) sa organizeze licitatii publice sau cereri de oferte pentru lucrarile de investitii si reparatii aprobate asigurand finantarea si 

supravegherea executiei lucrarilor; 
f) sa mentina in siguranta bunurile si sa aduca la cunostinta proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana sau ca 

urmare a starii tehnice  a bunurilor din punctul de vedere al sigurantei in exploatare; 
g) sa intocmeasca fisele tehnice periodice (jurnalul evenimentelor) cu privire la starea bunurilor mobile si imobile date spre 

administare si a instalatiilor aferente acesteia, precum si a tuturor modificarilor aduse acestora in conditiile stabilite conform 
legii; 

h) sa foloseasca bunurile incredintate in administrare potrivit destinatiei prevazute in art.2.; 
i) se obliga ca pe toata durata administrarii sa pastreze in bune conditii bunurile incredintate, precum si accesoriile acestora, 

sa nu le degradeze sau deterioreze; 
j) sa respecte prevederle Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea 

Normelor  generale  privind apararea impotriva incendiilor; 
k) Sa indeplineasca orice atributie prevazuta de lege privind apararea impotriva incendiilor  (dotarea cu mijloace tehnice  de 

aparare impotriva incendiilor, intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si evacuare); 
l) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu,; 
m) sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor, etc, conform legii. 
n) administratorul raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunurilor incredintate care s-ar datora culpei sale; 
o) sa raspunda de pagubele pricinuite de incendii, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forta majora sau 

defect de constructie, ori prin comunicarea focului de la o cladire vecina; 
p) pentru bunurile imobile date spre administrare, orice lucrari de modernizare si consolidare se efectueaza numai cu acordul 

sau avizul prealabil al Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
q) are obligatia sa permita accesul proprietarului ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunurile 

incredintate si starea acestora; 
r) la incetarea darii in administrare, administratorul este obligat sa restituie bunul cel putin in aceeasi stare in care l-a primit 

conform celor descrise in procesul verbal de predare-primire incheiat la data perfectarii contractului, situatie ce va fi 
consemnata intr-un proces  verbal; 

s) sa achite impozite si taxele prevazute de lege, daca este cazul; 
t) sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si  sa respecte obligatiile asumate prin contracte. Repararea oricarui 

prejudiciu pe care administratorul il va cauza acestora revine in exclusivitate  administratorului; 
u) sa inregistreze si sa urmareasca consumurile privind utilitatile si sa sesizeze proprietarul in cazul depistarii unor nereguli; 
v) sa asigure urmarirea comportarii in exploatare a bunurilor mobile si imobile potrivit legii; 
w) sa raspunda in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare; 
x) sa arate in fata instantei titularul dreptului de proprietate in litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate,in caz contrar 

purtand raspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neandeplinirii acestei obligatii. 
 

V. INCETAREA  ADMINISTRARII  
       Art.6. Contractul inceteaza prin: 
a) Acordul de vointa, exprimat in scris, al partilor contractante; 
b) Desfiintarea titlului proprietarului; proprietarul nu este raspunzator de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a 

unor reglementari legale adoptate dupa semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, 
administratorul nefiind in drept sa pretinda nici un fel de despagubiri de la proprietar; 

c) Prin revocare, numai daca administratorul nu-si exercita drepturile si obligatiiile ce deriva din  prezentul contract; 
 

 
VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
        Art.7. Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. 
Daunele se vor determina in functie de prejudicial produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica. 
        Art.8. Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, 
total sau partial, a oricarei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea 
necorespunzatoare a obligatiei a fost cauza de forta majora, asa cum este definita de lege, cu conditia notificarii in termen de 
10 zile de la producerea evenimentului. 

 
 
 
 
 



 
 

VII. DISPOZITII FINALE 
 

                Art.9. Modificarea contractului se poate face in limitele legislatiei romane, cu acordul partilor, prin act aditional, care face 
parte integranta din prezentul contract, exceptie facand hotararile Consiliului Local al municipiului Alexandria sau alte acte 
normative – legi, hotarari de Guvern, ordonante, ale caror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act aditional. 
                Art.10. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca 
partile nu cad de acord, vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente. 
                
                Art.11. Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia. 
                Art.12. Prezentul contract de administrare s-a incheiat in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, 
astazi……………………..         

 
 
 
 
PROPRIETAR,                                                                                        ADMINISTRATOR , 
  

                  MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                          Liceul Tehnologic ,, Nicolae Balcescu”                     
                                                                                                                      

    PRIMAR,                                                                                                     Director              
 

                          Victor DRAGUSIN                                                                                 Gina- Georgeta CUREA                   
 
 
 
 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTÃ 

CONSILIER, 
Florea VOICILA 

 
               
 
 
 


