
 
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  aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A., pentru scoaterea din functiune, in vederea 
valorificarii si, dupa caz, casarii. 
 
 
              Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand in 
vedere:  
 - expunerea de motive nr.33373/14.12.2017, a Primarului municipiului Alexandria;  
 - raportul comun de specialitate nr.33374/14.12.2017, al Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si 
Privat, Directiei Economice, Serviciului Juridic Comercial;  
 - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria;  
 - prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publica , 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. (1) si alin. (2), 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 aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A., pentru scoaterea din functiune, in 
vederea valorificarii si, dupa caz, casarii prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria,  Directiei 
Economice, Serviciului Juridic Comercial, Serviciului Gestionare Patrimoniu Public si Privat si S.C. APA SERV 

S.A, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA, 

                                  CONSILIER,                                                                       SECRETAR, 

                              Sorin Gabriel ILIE                                                       jr. Iulian  PURCARU 

 

 

ALEXANDRIA,                                              

Nr.________  din 21  decembrie 2017 



 
JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA  MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA 

 Nr.33373/14.12. 2017 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

               la proiectul de hotarare privind: trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes 
local al municipiului Alexandria a unor bunuri  aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A., pentru 
scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii. 
 
     Prin  adresa nr. 33051/12.12.2017  S.C. APA SERV S.A. solicita trecerea din domeniul public in 

domeniul privat a unor mijloace fixe aflate in administrarea acesteia conform Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 61/07.12.2007 in calitate de operator unic 

regional. 

                Solicitarea are la baza finalizarea lucrarilor de constructii pentru contractele CL2-„Extinderea si 

reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Alexandria“ parte din Proiectul Major „Reabilitarea si extinderea 

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman“. 

                  Pentru  scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii  acestor mijloace fixe 

aflate in administrarea SC APA SERV S.A., este necesar trecerea acestora 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 Gestionare Patrimoniu Public si Privat, a unui proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul 

public in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, a unor bunuri  aflate in administrarea S.C. 

APA SERV S.A.,  pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii. 

                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 Gestionare Patrimoniu Public si Privat 
Directia Economica 
Serviciul Juridic Comercial 
Nr.33374/14.12. 2017 
 
 
 

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  aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A., pentru scoaterea 
din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii. 
 
 
 
 

 

       Prin  expunerea de motive nr.33373/14.12.2017, 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  aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A., pentru 

scoaterea din functiune in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii. 

 

1.  NECESITATEA: 

      Prin  adresa  nr. 33051/12.12.2017  S.C. APA SERV S.A. solicita trecerea din domeniul public in domeniul 

privat a unor mijloace fixe aflate in administrarea acesteia conform Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 61/07.12.2007 in calitate de operator unic regional. 

      Solicitarea are la baza finalizarea lucrarilor de constructii pentru contractele CL2-„Extinderea si reabilitarea 

statiei de epurare din aglomerarea Alexandria“ parte din Proiectul Major „Reabilitarea si extinderea sistemelor 

de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman“. 

       Aceste mijloace fixe nu au putut fi dezafectate pana la finalizarea lucrarilor intrucat lucrarile au fost 

executate in etape si echipamentele au facut parte din liniile tehnologice ale fronturilor de captare si a statiei 

de epurare Alexandria. Aceste echipamente ramase in administrarea SC APA SERV SA nu mai pot fi folosite 

in alte puncte de exploatare si au durata de functionare depasita. 

       Pentru  scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii a acestor mijloace fixe aflate in 

administrarea SC APA SERV S.A., este necesar trecerea acestora 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 bunurile proprietatea publica, 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 „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  aflate in administrarea S.C. APA SERV S.A.,  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  Gestionare Patrimoniu                                                              Directia Economica  

                              Public si Privat                                                                                       

                                Mirela BENE                                                                                 Haritina GAFENCU 

 

  

Serviciul Juridic Comercial 

 
Postumia CHESNOIU 

 

 

 

 

 

 

 



 


