
 
ROMANIA 

JUDETUL TELORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL   
 

HOTARARE 
 

Priveste: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a 
unor bunuri mobile aflate in incinta “Complexului de Odihna si Recreere – Strand Vedea”. 
 
 
              Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara de lucru, 
avand in vedere:  
 - expunerea de motive nr.33976/23.11.2015, a Primarului municipiului Alexandria;  
 -raportul comun de specialitate nr33977/23.11.2015, al Serviciului Valorificare Patrimoniu, Directiei 
Administratie Publica Locala, Directiei Buget, Finante, Taxe si Imozite ;  
 - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria;  
 - adresa nr.32 967/ 13.11.2015 a Serviciului Public de Interes Local Administratia Domeniului Public; 
 - prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, modificata si completata;  
 - 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. (2), litera „e” si ale alin. (3), litera „c” 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 trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria a unor bunuri mobile aflate in incinta “Complexului de Odihna si Recreere- Strand Vedea”, 
prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.   

Art. 2. Prin grija  Serviciului Cancelarie,  prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Valorificare 
Patrimoniu, Directiei Administratie Publica Locala, Directiei Buget, Finante, Taxe si Imozite,  pentru cunoastere 
si punere in aplicare. 

 
 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                               CONTRASEMNEAZA, 

                           CONSILIER                                                                                       SECRETAR 

                        Stelica Talpiga                                                                                 Jr. Iulian Purcaru       

 

        

                                                                                                     

 Alexandria 

 Nr. .............. din 17 decembrie  2015 



JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

 Nr.33976/23.11.2015 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

               la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria, a unor bunuri  mobile existente in incinta “Compexului de Odihna si 
Recreere- Strand Vedea”. 
 

Avand in vedere adresa nr. 32967/13.11.2015 a  Serviciului Public de Interes Local Administratia 

Domeniului Public,  privind bunurile mobile din incinta “Complexului de Odihna si Recreere- Strand Vedea “ 

apartinand domeniului public de interes local al municipiului Alexandria si  in administrarea acestui serviciu  

prin Contractul de dare in administrare nr. 1276/04.07.2011,  este necesara trecerea lor din domeniul public in 

domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria. 

Ca urmare a celor expuse mai sus si conform prevederilor art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215 / 2001 a 

administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre 

Serviciul Valorificare Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in 

domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor bunuri  mobile existente in incinta 

“Compexului de Odihna si Recreere- Strand Vedea”. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

 

Victor DRAGUSIN 

 

 

Red BD 

 

 

 



JUDETUL TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Serviciul Valorificare Patrimoniu 
Directia Buget Finante Taxe si Impozite 
Directia Administratie Publica Locala 
 
Nr………./………….2015 
 
 
 

RAPORT  COMUN DE  SPECIALITATE 

               la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 

local al municipiului Alexandria, a unor bunuri  mobile existente in incinta “Compexului de Odihna si 

Recreere- Strand Vedea. 

 

Prin  expunerea de motive nr.33976/23.11.2015, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Dragusin, 
propune un proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 
municipiului Alexandria, a unor bunuri mobile existente in incinta “Compexului de Odihna si Recreere- Strand 
Vedea.. 
 

1.  NECESITATEA: 

       In baza HCL nr. 167/30.06.2015 s-a incheiat Contractul de dare in administrare nr. 1276/04.07.2011 cu  
S.I.P.A.D.P Alexandria  pentru obiectivul „Complex de Odihna si Recreere- strand Vedea”  si 
bunurile imobile si mobile (echipamente si obiecte) care apartin domeniului public de interes local al  
municipiului Alexandria. 
      Pentru scoaterea din functiune a bunurilor mobile mentionate in adesa nr. 32967/13.11.2015 a S.I.P 
Administratia Domeniului Public, a caror mentinere in functiune nu se mai justifica este necesara trecerea lor 
din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria  
 
2. OPORTUNITATEA: 

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. 

 



3. LEGALITATEA: 

 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 art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia, modificata si completata; 

− prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si 
valorificare  a acrtivelor corporale care alcatuiesc domeniul public; 

− prevederile art. 36, alin. (2), litera „e” si ale alin. (3), litera „c” din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

        Propunerea privind trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului 
Alexandria a unor bunuri  mobile existente in incinta “Compexului de odihna si Recreere- Strand Vedea, 
pentru scoaterea din functiune in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii,  consideram  ca este necesara, 
oportuna si legala, drept pentru care se va intocmi un proiect de hotarare in acest sens. 

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului Local al municipiului Alexandria.  

 

 
         Serviciul Valorificare Patrimoniu                                 Directia  Buget Finante Taxe si Impozite                           
 
                        Mirela BENE                                                                   Haritina GAFENCU                                                                        
 

 

  

      Directia Administratie Publica Locala                    
 
                   Rodica  BAICU 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDETUL TELEORMAN                                                                                          ANEXA   la  
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                           H.C.L. nr……………din 17 decembrie 2015                      
CONSILIUL LOCAL 
 

                                                                    

LISTA 

 

bunurilor  mobile existente in incinta “Compexului de Odihna si Recreere- Strand Vedea propuse a  fi 
trecute din domeniul public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria 

 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunurilor mobile U.M. Cantitate Valoarea  
lei 

1 Sezlonguri buc 200 60.016,00 

2 Aparat de aer conditionat 18000 btu buc 3 11.700,00 

3 Scaune din plastic(tabureti) buc 28 1.204,00 

4 Masute din plastic buc 100 16.864,00 

5 Echipament tenis(fileu tenis -2, stalpi-2, 
mingi tenis-72 si rachete tenis- 4+4) 

buc 1,00 8.055,02 

TOTAL BUNURI  97.839,02 

 

 

 

 

 

 

                                                  PRESEDINTE DE SEDINTA: 

CONSILIER, 

Stelica TALPIGA 

 

 

 

 


