
 
              JUDETUL  TELOERMAN                                            ANEXĂ  
          MUNICIPIUL ALEXANDRIA                 la H.C.L. nr. 279 din 21 decembrie 2011  
                CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

LISTĂ 
privind stabilirea si reactualizarea elementelor de 

                                                           identificare a unor bunuri imobile componente 
            ale sistemului public de alimentare cu apă aparţinând domeniului  

                                  public al mnicipiului Alexandria 
 
 
Nr.
crt 

Cod de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii   
    sau dării în   
      folosinţă 

Valoarea de 
inventar – lei - 

Situaţia juridică 
actuală 

0          1                2                      3                          4            5              6 
53     1.8.1 FRONT CAPTARE 

PLOSCA  
din care: 

Compus din: 
-puţuri forate şi echipamentele 
aferente(cabină puţ-tabloul 
electric-zonă de protecţie sanitară 
severă)=33 
-punct exploatare=1 
-cămine de vizitare(vane) 
Debit Q= 170 l/sec 

     1981-1989       1308964 Decretele 
Consiliului de Stat 
nr.35/1974; 
50/1974; 321/1977; 
199/1981 

1.puţuri forate şi 
echipamentele aferente: 
a) P1, P2, P3, P4 
    

 
 
 
Situate pe teritoriul administrativ 
Nenciuleşti, tarla T 101 
-categoria de folosinţă 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren 4x100mp=400mp 
-suprafaţă 
construită=4x2mp=8mp 
 

   



 
b) P5, P6, P7 Situate pe teritoriul 

administrativ, Nenciulesti tarla 
T104: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren =3x100 mp= 
300mp 
-suprafaţă construită= 
3x2mp=6mp 

   
 

c) P8, P9, P10, P11 Situate pe teritoriul administrativ 
Plosca, tarla T9: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă 
teren=4x100mp=400mp 
-suprafaţă 
construită=4x2mp=8mp 

   

d) P12, P13, P14 Situate pe teritoriul admi. Plosca, 
tarla T8: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă 
teren=3x100mp=300mp 
-suprafaţă 
construită=3x2mp=6mp 

   

  e) P15 Situat pe teritoriul administrativ 
Plosca, tarla T6: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă 
teren=1x100mp=100mp 
-suprafaţă 
construită=1x5mp=5mp 

   

f) P16 Situat pe teritoriul administrativ 
Plosca, tarla T6: 
-suprafaţă 
teren=1x100mp=100mp 

   



-suprafaţă construită=2mp 
g) P17, P18 Situate pe teritoriul administrativ 

Plosca, tarla T5: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă 
teren=2x100mp=200mp 
-suprafaţă 
construită=2x2mp=4mp 

 ,  

  h) P17
I, P17

II Situate pe teritoriul administrativ 
Plosca, tarla T5: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă 
teren=2x100mp=200mp 
-suprafaţă 
construită=2x7mp=14mp 

   

i) P18
II Situat pe teritoriul administrativ 

Plosca, tarla T7: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=100mp 
-suprafaţă construită=4mp 

   

j) P19 Situat pe teritoriul administrativ 
Plosca, tarla T7: 
-suprafaţă teren=100mp 
-suprafaţă construită=2mp 

   

k) P20 Situat pe teritoriul administrativ 
Plosca, tarla T3: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=100mp 
-suprafaţă construită=2mp 

   

  l) P21 Situat pe teritoriul administrativ 
Plosca, tarla T1: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=100mp 

   



-suprafaţă construită=2mp 
m) P22 Situat pe teritoriul administrativ 

Peretu, tarla T58: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=100mp 
-suprafaţă construită=2mp 

   

n) P23, P24 Situate pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T54: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă 
teren=2x100mp=200mp 
-suprafaţă 
construită=2x1mp=2mp 

   

  o) P25, P26 Situate pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T57: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă 
teren=2x100mp=200mp 
-suprafaţă 
construită=2x1mp=2mp 

   

p) P27, P28 Situate pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T51: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă 
teren=2x100mp=200mp 
-suprafaţă 
construită=2x1mp=2mp 

   

q) P29 Situat pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T51: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=100mp 
-suprafaţă construită=6mp 

   

 



 
 
 
 
  2.punct exploatare 

Plosca 
-clădire C1 (160mp) 
-împrejmuire (115ml) 

Situate pe teritoriul administrativ 
Plosca, tarla P2624, 2625: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=791 mp 
-suprafaţă construită=160mp 

   

3.cămin de vizitare(de 
vane)  
a)CV1p 

 
 
Situat pe teritoriul administrativ 
Plosca, tarla T8: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   

b)CV2p Situat pe teritoriul administrativ 
Plosca, tarla T5: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   

c)CV3p, CV4p Situate pe teritoriul admin. 
Plosca, tarla T7: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=2x6 mp=12mp 
-suprafaţă construită=2x6 
mp=12mp 

   

  d)CV5p, CV6p Situate pe teritoriul administrativ 
Plosca, tarla T3: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=2x6 mp=12mp 
-suprafaţă construită=2x6 
mp=12mp 

   



 
e)CV1b Situat pe teritoriul administrativ 

Buzescu, tarla T8/1: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   

f)CV2b, CV3b, CV4b, 
CV5b, CV6b 

Situate pe teritoriul administrativ 
Buzescu, tarla T8: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=5x6 mp=30mp 
-suprafaţă construită=5x6 
mp=30mp 

   

  g)CV7b, CV8b Situate pe teritoriul administrativ 
Buzescu, tarla T5: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=2x6 mp=12mp 
-suprafaţă construită=2x6 
mp=12mp 

   

h)CV9b Situat pe teritoriul administrativ 
Buzescu, tarla T2: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   

i)CV1n,CV2n,CV3n 
CV4n 

Situate pe teritoriul administrativ 
Nanov, tarla T18: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=4x6 mp=24mp 
-suprafaţă construită=4x6mp=24 mp 

   

  j)CV5n Situat pe teritoriul administrativ 
Nanov, tarla T49: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6 mp 

   



-suprafaţă construită=6 mp 
k)CV6n Situate pe teritoriul administrativ 

Nanov, tarla T20: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=4 mp 
-suprafaţă construită=4 mp 

   

l)CV7n Situat pe teritoriul administrativ 
Nanov, tarla T22: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   

m)CV8n, CV9n,  Situate pe teritoriul admin. 
Nanov, tarla T23: 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=2x6 mp=12mp 
-suprafaţă construită=2x6 
mp=12mp 

   

54     1.8.1. FRONT CAPTARE 
LĂCENI  
 
din care: 

 
 
 
Compus din: 
-puţuri forate şi echipamentele 
aferente (cabină puţ-postamente-
tablou electric-zonă protecţie 
sanitară severă)=55 
-uzina de apă Lăceni 
-cămine vizitare(vane) 
Debit Q=315/sec 
Dn=219-350 mm 

    1978-1984      404330 Decretele 
Consiliului de Stat 
nr. 35/1974; 
50/1974;  
321/1977; 
199/1991 
Decizia Ministrului 
Economiei 
Naţionale 
nr.6/I/1990 

1.puţuri forate şi 
echipamentele aferente: 
 
a) puţuri forate latura 
Orbeasca 
-puţuri 

 
 
 
Situate pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla T136: 
-categorie folosinţă teren: 

   



-drum acces 
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 
P9, P10, P11, P12, P13, P14, 
P15, P16, P17, P18, P19, P20, 
P38, P39, P40, P41, P42 

curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=3130213mp din 
care: 
-categorie folosinţă teren 
curţi/construcţii=130213mp 
-drum acces(exploatare)=5234mp 
-suprafaţă 
construită=25x6mp=150mp 

  b) puţuri forate latura 
Măgura 
-puţuri 
-drum acces(exploatare) 
P21, P22, P23, P24, P25, P26, 
P27, P28 

Situate pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla T132: 
-suprafaţă teren=108227mp din 
care: 
-categorie folosinţă teren 
curţi/construcţii=104367mp 
-drum acces(exploatare)=3860mp 
-suprafaţă 
construită=8x6mp=48mp 

   

c) puţuri forate-incintă 
uzină apă Lăceni 
P43, P44, P45, P46, P47, P48, 
P49, P50, P51, P52, P53, P54, 
P55 

Situate pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla T132: 
-incintă uzină apă Lăceni: 
-categorie folosinţă 
curţi/construcţii=104367mp 
-suprafaţă 
construită=13x6mp=78mp 

   

  d) -puţuri forate 
-drum exploatare:  
P29, P30, P31, P32, P33, P34 

Situate pe teritoriul administrativ 
Măgura, tarla T91: 
-suprafaţă teren=85063mp din 
care: 
-categorie folosinţă 
curţi/construcţii=81794mp 
-drum acces(exploatare)=3269mp 
-suprafaţă 
construită=6x6mp=36mp 

   

e) -puţuri forate 
-drum exploatare:  
P35, P36, P37 

Situate pe teritoriul administrativ 
Alexandria, tarla T22: 
-suprafaţă teren=39038mp din 
care: 
-zonă protecţie sanitară=300mp 

  H.C.L. 
nr.213/29.09.2011 



-zonă intervenţie=37258mp 
-drum exploatare=1480mp 
-suprafaţă 
construită=3x6mp=18mp 

  2.uzina de apă Lăceni 
-cabină apometre(C1) 
-bazin păcură(C2) 
-depozit(C3) 
-centrală termică(C4) 
-cameră comandă(C5) 
-staţie deferizare SP(C6) 
-rezervor 300mc(C7) 
-cameră vizitare(C8) 
-bazin decantare(C11) 
-bazin  decantare(C11

I) 
-post trafo(C12) 
-sală comandă(C13) 
-uzină(C14) 
-bazin(C15) 
-laborator(C16) 
-staţie clorinare(C17) 
-depozit clor(C18) 
-antenă radio(C19) 
-clădire birouri(C20) 
-magazie(C21) 

Situata pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla T132: 
-suprafaţă teren=91735mp din 
care: 
-categorie folosinţă 
curţi/construcţii=90416mp 
-drum acces(exploatare)=1319mp 
-suprafaţă construită(C1-
C25+puţuri)=2599mp 

   

  -atelier(C22) 
-forjă(C23) 
-grup sanitar(C25) 
-garaj(C24) 
-puţuri forateP43-P55 
-drum acces 

    

3.cămine vizitare(de 
vane): 
a)CV1, CV3, CV7 

 
 
Situate pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla T74/1:                     
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=3x6 mp=18mp 

   



-suprafaţă construită=3x6 mp=18mp 
b)CV2 Situat pe teritoriul administrativ 

Orbeasca, tarla T77:                         
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   

c)CV4 Situat pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla T132:                       
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   

  d)CV5 Situat pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla DS349:                     
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   

e)CV6 Situat pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla DS346:                    
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   

f)CV8, CV10 Situate pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla DS877:                     
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=2x6 mp=12mp 
-suprafaţă construită=2x6 
mp=12mp 

   

  g)CV9 Situat pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla T6:                           
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   



 
h)CV11, CV12, CV13 Situate pe teritoriul administrativ 

Orbeasca, tarla DS2150:                   
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=3x6 mp=18mp 
-suprafaţă construită=3x6 
mp=18mp 

   

55     1.8.1 FRONT CAPTARE 
ORBEASCA din care: 

Compus din: 
-puţuri forate şi echipamentele 
aferente(cabină puţ-tabloul 
electric-zonă de protecţie 
severă)=24 
-punct exploatare 
Debit Q= 135 l/sec 
Dn=219mm 

         1993       310345 Decretul 
Consiliului de Stat 
nr.199/1981; 
Decizia Ministrului 
Economiei 
Naţionale 
nr.6/I/1990 

  1.puţuri forate şi 
echipamentele aferente 
a) P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 
P8, P9 

Situate pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla T74/1:                      
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=9x100 
mp=900mp 
-suprafaţă construită=9x6 
mp=54mp 

   

b) P10, P11 Situate pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla T76:                         
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=2x100 
mp=200mp 
-suprafaţă construită=2x6 
mp=12mp 

   

c) P12 Situat pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla T63:                         
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=100 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   



 
  d) P13 Situat pe teritoriul administrativ 

Orbeasca, tarla T64:                         
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=100 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   

e) P14, P15, P16, P17, P18, P19, 
P20 

Situate pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla T20:                         
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=7x100 
mp=700mp 
-suprafaţă construită=7x6 
mp=42mp 

   

f) P21, P22, P23, P24 Situate pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla T6:                          
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=4x100 
mp=400mp 
-suprafaţă 
construită=4x6mp=24mp 

   

  2.punct exploatare 
Orbeasca 
-pavilion 
administrativ(C1) 
-anexă(C2) 
-garaj(C3) 
-grup sanitar(C4) 
-împrejmuire 

Situate pe teritoriul administrativ 
Orbeasca, tarla T77:                         
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=1338 
-suprafaţă 
construită=77+23+49+4=143mp 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
56     1.8.1 FRONT CAPTARE 

PERETU din care: 
Compus din: 
-puţuri forate şi echipamentele 
aferente(cabină puţ-tabloul 
electric-zonă de protecţie sanitară 
severă)=21 
-punct exploatare=1 
-cămine vizitare(de vane) 
Debit Q= 180 l/sec 
 

      1995-1996       2691160 Decretul 
Consiliului de Stat 
nr.199/1981; 
Decizia Ministrului 
Economiei 
Naţionale 
nr.6/I/1990 
 

1.puţuri forate şi 
echipamentele aferente 
a) P30, P31, P32, P33 

 
 
 
Situate pe teritoriul admin. 
Peretu, tarla T47:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=4x100 
mp=400mp 
-suprafaţă construită=4x6 
mp=24mp 

   

  b) P34 Situat pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T35:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=100 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   

c) P35, P36 Situate pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T36:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=2x100 
mp=200mp 
-suprafaţă construită=2x6 
mp=12mp 
 
 
 

   



 
d) P37 Situat pe teritoriul administrativ 

Peretu, tarla T36:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=100 mp 
-suprafaţă construită=5 mp 

   

  e) P38 Situat pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T36:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=100 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   

f) P39, P40 Situate pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T36:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=2x100 
mp=200mp 
-suprafaţă construită=2x5 
mp=10mp 

   

g) P41, P42, P43 Situate pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T34:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=3x100 
mp=300mp 
-suprafaţă construită=3x6 
mp=18mp 

   

  h) P44, P45, P46, P47 Situate pe teritoriul administrativ 
Roşiori de Vede, tarla T11:               
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=4x100 
mp=400mp 
-suprafaţă construită=4x6 
mp=24mp 
 

   



 
i) P48, P49 Situate pe teritoriul administrativ 

Roşiori de Vede, tarla T8:                 
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=2x100 
mp=200mp 
-suprafaţă construită=2x6 
mp=12mp 

   

j) P50 Situat pe teritoriul administrativ 
Roşiori de Vede, tarla T7:                
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=100 mp 
-suprafaţă construită=6 mp 

   

  2. Punct exploatare 
Peretu 
clădireC1(SC=73mp) 
clădireC2(SC=55mp) 
împrejmuire(105 ml) 
 

Situate pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T36:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=579mp 
-suprafaţă construită=128mp 

   

3. Cămine de vizitare(de 
vane) 
a)CV1 

 
 
Situat pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T54:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6mp 
-suprafaţă construită=6mp 

   

b)CV2 Situate pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T51:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6mp 
-suprafaţă construită=6mp 
 
 
 

   



 
  c) CV3, CV4, CV5 

 
Situate pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T47:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=3x6mp=18mp 
-suprafaţă construită=3x6 
mp=18mp 

   

d)CV6 Situat pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T35:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6mp 
-suprafaţă construită=6mp 

   

e) CV7, CV8, CV9 
 

Situate pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T36:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=3x6mp=18mp 
-suprafaţă construită=3x6 
mp=18mp 

   

  f)CV10 Situate pe teritoriul administrativ 
Peretu, tarla T34:                             
-categorie folosinţă teren: 
curţi/construcţii 
-suprafaţă teren=6mp 
-suprafaţă construită=6mp 

   

57     1.8.12 STAŢIE 
DEFERIZARE 
DEMANGANIZARE   
      LĂCEN 

Debit Q= 400 l/sec 
Teritorul administartiv 
Orbeasca-sat Lăceni-tarla T132 
Şoseaua Alexandria-Piteşti 
Amplasată în incinta uzinei de 
apă Lăceni 
 
 
 
 
 

         1978       299020 Decretul 
Consiliului de Stat 
nr.35/1974; 
50/1974; 321/1977; 
199/1981;   



 
60     1.8.11         STAŢIE    

     POMPARE   
       LĂCENI 

Teritorul administartiv 
Orbeasca-sat Lăceni-tarla T132 
-Amplasată în incinta uzinei de 
apă Lăceni 
-7pompexQ360 mc/hxpompă 
-1pompexQ210 mc/hxpompă 
-3pompexQ220 mc/hxpompă 
 
 

         1978       Decretul 
Consiliului de Stat 
nr.35/1974; 
50/1974; 321/1977; 
199/1981;   

62     1.8.11         REZERVOARE 
DE APĂ-front LĂCENI 
ORBEASCA 

-4 bucx5000mc 
Teritoriul administrativ 
Alexandria, şoseaua Alexandria-
Piteşti 
Teren=22056mp 
 
 
 

     1972-1996       678920 Decretul 
Consiliului de Stat 
nr.35/1974; 
50/1974; 321/1977; 
199/1981;   

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CONSILIER, 

 
Florea  VOICILA 

 


