
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

Priveşte: trecerea din domeniul public al municipiului Alexandria in domeniul privat de 
interes local al municipiului Alexandria a unor mijloace fixe aflate in 
administrarea S.C. TERMA SERV S.R.L., in vederea scoaterii din functiune, 
valorificarii si casarii. 

 
 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
extraordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 1981 /25.01.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr. 1982 /25.01.2011 al Direcţiei Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite; 
- adresa nr. 269 /24.01.2011 a S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
- prevederile O.G. nr. 112/2000 privind activele corporale aparţinând domeniului 

public; 
- prevederile art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit “d” si ale (alin 6), lit.”a”, pct. 14 din Legea nr. 215 

din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1) şi (3), ale art. 115, alin. (1), lit. b) din  Legea 
nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. –  Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Alexandria în 
domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria a  unor mijloace fixe aflate in 
administrarea S.C. TERMA SERV S.R.L., in vederea scoaterii din functiune, valorificarii 
si casarii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. –  Prin grija serviciului cancelarie, prezenta hotărâre va fi înaintată 
Prefecturii judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria şi S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria pentru cunoaştere şi  punere în 
aplicare. 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ: 
                   CONSILIER,                                                       SECRETAR, 
                    Ganea Filica                                                   Jr. Iulian Purcaru 
 
 
 
Alexandria, 
Nr. 13 din 28 ianuarie 2011 
 


