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JUDETUL TELEORMAN 
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HOTARARE 

 

 

Priveste: modificarea si completarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi  

                 pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria. 

 

 

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

 Referatul de aprobare  nr. 4708/24.02.2020  al Primarului municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 4709/24.02.2020 al  Biroul investitii fonduri cu finantare interna si Directiei 

economice; 

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societatii Comerciale Administratia Strazilor, 

Constructii Edilitare SRL; 

 Prevederile HCL nr. 66/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a 

gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului 

public si privat al Municipiului Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 45/ 14.02.2020 privind aprobarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere 

strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria; 

 Prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d si alin. (7) lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei. 

In temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139  alin. (1) si alin. (5) si ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se modifica si se completeaza Programul de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in 

Municipiul Alexandria care va avea cuprinsul prevazut in anexa la prezenta hotarare. 

Art. 2. Programul de lucrari cuprinde obiectivele si valoarea lucrarilor. 

Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Societatii 

Comerciale Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL,  Directiei economice si Biroului investitii fonduri 

cu finantare interna din cadrul Primariei municipiului Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA 

           Consilier,       

             CUREA GINA GEORGETA                                                                                 CONTRASEMNEAZA 

                   Secretar General, 

                                                                                                                            ALEXANDRU-RAZVAN CECIU  

 

Alexandria 

Nr. _________ / 27 februarie 2020 



JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 4708 / 24.02.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a 

lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria. 

 

 

 In municipiului Alexandria, serviciile de utilitate publică şi de interes public local se realizează 

prin operatori specializaţi şi prin structuri de subordonare locală înfiinţate de Consiliul Local.  

 La nivelul municipiului, serviciul comunitar de administrare a domeniului public si privat face 

obiectul Contractului de delegare a gestiunii incheiat cu SC Administratia Strazilor, Constructii 

Edilitare SRL Alexandria in baza HCL nr. 66/31 martie 2011. 

 Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul şi obligaţia de a: 

 construi, moderniza, exploata şi întreţinere strazile, drumurile, podurile, viaductele,  pasajele 

rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; 

 organiza şi optimiza circulaţia rutiera şi pietonala; 

 instala, întreţine şi asigurarea funcţionarii sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei 

urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia; 

 înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare a 

fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale din Municipiul 

Alexandria. 

 Conform prevederilor Contractului, municipiul Alexandria in calitate de delegatar are ca sarcina 

,,aprobarea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemului de utilitati publice 

incidente serviciului precizat’’. 

In acest sens, in sedinta din luna februarie, s-a aprobat Programul de executie a lucrarilor de 

intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria. 

Programul de lucrari anexat hotararii de consiliu local este structurat pe obiective si contine 

valoare lucrarilor care sunt preconizate a se realiza in cursul anului curent de catre Societatea 

comerciala Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, in temeiul Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului public si privat.  

Pe parcursul executarii programului in cauza, pe langa lucrarile aprobate, au fost identificate 

lucrari suplimentare care sunt necesare a fi realizate, avandu-se in vedere satisfacerea nevoilor de 

interes public general ale colectivitatii locale, impunandu-se astfel modificarea si completarea 



Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in municipiul Alexandria, 

prin includerea lucrarilor de montat parapeti protectie pietonala. 

Urmare celor prezentate, am propus un proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si 

completarii Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul 

Alexandria. Masura propusa este necesara avand in vedere necesitate indeplinirii obiectivelor 

delegatarului stabilite prin Contractul de delegarea gestiunii, astfel: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de odihnă ale utilizatorilor/beneficiarilor prin promovarea 

calităţii şi eficienţei acestor servicii; 

 dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

 protecţia şi conservarea mediului înconjurător; 

 decongestionarea drumurilor publice şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat cu 

scopul fluidizării traficului auto şi pietonal, în special în zona centrală şi pe străzile principale cu 

trafic intens.  

Legalitatea prezentului proiect de hotarare este stabilita de urmatoarele acte normative: 

 Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societatii Comerciale Administratia 

Strazilor, Constructii Edilitare SRL; 

 Prevederile HCL nr. 66/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de 

delegare a gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de 

administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 45/14.02.2020 privind aprobarea Programului de executie a lucrarilor de 

intretinere strazi pentru anul 2020 in municipiul Alexandria; 

 Prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d si alin. (7) lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei. 

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile art. 136 

alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun initierea unui proiect 

de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de 

intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria.  

Biroul investitii fonduri cu finantare interna si Directia Economica din cadrul Primariei 

Municipiului Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate care, impreuna cu intreaga documentatie, 

va fi prezentata Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere si aprobare. 

 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 



 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

BIROU INVESTITII FONDURI CU FINANTARE INTERNA 

DIRECTIA ECONOMICA 

Nr. 4709 / 24.02.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea Programului de executie a 

lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria. 

 

Prin Referatul de aprobare nr. 4708/24.02.2020, Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii si aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si 

completarii Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020, in Municipiul 

Alexandria, program ce va fi adus la indeplinire de catre SC Administratia Strazilor, Constructii 

Edilitare SRL. Propunerea privind initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii 

si completarii Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul 

Alexandria este oportuna si legala, drept pentru care se va initia proiectul de hotarare propus care, 

impreuna cu intreaga documentatie, va fi depus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 

Municipiul Alexandria. Programul de lucrari pentru anul 2020 aprobat in sedinta din 14 februarie prin 

Hotararea de consiliu nr. 45 va fi completat prin includerea lucrarilor de montat parapeti protectie 

pietonala. 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Proiectul de hotarare supus dezbaterii are ca scop aprobarea modificarii si completarii Programului 

de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria. 

Conform prevederilor capitolului 5, art. 5.1. lit. ,,b” din Contractul  de delegare a gestiunii 

serviciului de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria, aprobat prin HCL 

nr. 66/31.03.2011, Municipiul Alexandria are ca sarcina aprobarea programelor de reabilitare, extindere 

şi modernizare a sistemului de utilităţi publice incidente serviciului public precizat. 

2. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE 

Motivarea este evidenta avand in vedere prevederile legislative care impun eficientizarea serviciilor 

publice prestate catre colectivitatile locale. 

Prin Contractul de delegare a gestiunii aprobat prin HCL nr. 66/2011, au fost stabilite 

obiectivele delegatarului stabilite prin Contractul de delegarea gestiunii, astfel: 

 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de odihnă ale utilizatorilor/beneficiarilor prin promovarea 

calităţii şi eficienţei acestor servicii; 

 dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

 protecţia şi conservarea mediului înconjurător; 



 decongestionarea drumurilor publice şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat cu 

scopul fluidizării traficului auto şi pietonal, în special în zona centrală şi pe străzile principale cu 

trafic intens.  

3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

 Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societatii Comerciale Administratia 

Strazilor, Constructii Edilitare SRL; 

 Prevederile HCL nr. 66/31.03.2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de 

delegare a gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de 

administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 45/14.02.2020 privind aprobarea Programului de executie a lucrarilor de 

intretinere strazi pentru anul 2020 in municipiul Alexandria; 

 Prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d si alin. (7) lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei. 

 Urmare celor expuse, in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei, s-a intocmit Raportul de specialitate la aprobarea modificarii si completarii 

Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2020, in Municipiul Alexandria.  

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

 

  BIROU INVESTITII FONDURI CU                                         DIRECTIA  ECONOMICA 

          FINANTARE INTERNA       

                   Sef birou,                                               Director executiv, 

          UNTESU ANDREEA                        GAFENCU HARITINA 


