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MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

 
Priveste: infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului public comunitar de  
                interes local Administratia strazilor, Constructii edilitare prin divizarea  
                Serviciului public comunitar de interes local Administratia Domeniului  
                Public Alexandria. 

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 

avand in vedere: 
• Expunerea de motive nr. 4976/05.03.2010  a Primarului municipiului Alexandria; 
• Raportul de specialitate nr. 4977/05.03.2010 al Directiilor Buget, Finante, Taxe si Impozite si 

Administratie Publica Locala din Primaria Alexandria; 
• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
• Prevederile art. 1, alin. (2), lit. „g” si alin. (3), art. 3, alin. (1), alin. (2) si alin. (5) lit „c”, art. 

8 alin. (2), lit. „h”, art. 23-26, art. 30-32 si art. 43 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilitati publice, modificata si completata; 

• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata; 
• Prevederile art. 169 si 170 ale Legii nr. 53/2003 Codul muncii; 
• Prevederile art. 41 alin. (2) si 42 din Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice si 

persoanele juridice; 
• Prevederile art. 7, art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (5), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, 

pct. 11 si pct. 19 si art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (3) si al art. 115 alin. (1), lit. „b”, alin. (3), alin. (5), alin. (7)  din 
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aproba infiintarea, organizarea si functionarea Serviciul public comunitar de 
interes local Administratia Strazilor, Constructii edilitare prin divizarea Serviciului public 
comunitar de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria.  

Art. 2. Serviciul public comunitar de interes local Administratia Strazilor, Constructii 
edilitare va functiona ca persoana juridica romana, pe durata nedeterminata, sub autoritatea 



Consiliului local al municipiului Alexandria, avand sediul in Alexandria, str. Ion Creanga, zona 
„Modern”, bl. F, parter si punct de lucru in str. Libertatii nr. 458. 

Art. 3. Gestiunea Serviciului public comunitar de interes local Administratia Strazilor, 
Constructii edilitare se organizeaza si se realizeaza prin gestiune directa. 

Art. 4. Se aproba dobandirea codului de inregistrarea fiscala, stampilei cu insemnele 
Serviciului si cont propriu la Trezoreria Alexandria.  

Art. 5. Conducerea Serviciului se realizeaza de un director numit conform legii, de 
primarul municipiului prin dispozitie, care se incadreaza in categoria personalului contractual; 

Art. 6. Controlul intern al gestiunii Serviciului se face de Compartimentul de audit intern 
aflat in subordinea  primarului municipiului Alexandria.  

Art. 7. Patrimoniul Serviciului public comunitar de interes local Administratia Strazilor, 
Constructii edilitare se compune din bunurile imobile si mobile preluate de la Serviciul public 
comunitar de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria prevazute in anexa nr. 1 
la prezenta hotarare, precum si de la Primaria municipiului Alexandria, aflate in proprietatea 
publica sau privata a municipiului, prevazute in anexa nr. 2. 

Art. 8. (1) Finantarea cheltuielilor curente pentru prestarea serviciilor de utilitate publica, 
precum si pentru intretinerea, exploatarea si functionarea Serviciului public comunitar de interes 
local Administratia Strazilor, Constructii edilitare se realizeaza pe criterii economice si 
comerciale, iar mijloacele materiale si financiare necesare desfasurarii activitatilor Serviciului se 
asigura prin bugetul de venituri si cheltuieli propriu propus de Serviciu si aprobat de Consiliul 
local al municipiului Alexandria. 

(2) Veniturile Serviciului se constituie prin incasarea de la beneficiari sub forma de 
preturi sau tarife, a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate si dupa caz, din 
alocatii de la bugetul local al municipiului Alexandria, in conditiile legii, cu respectarea 
urmatoarelor principii: 

a) asigurarea autonomiei financiare a Serviciului; 
b) asigurarea rentabilitatii si eficientei economice; 
c) beneficiarul prestatiei plateste; 
d) recuperarea de catre Serviciu a costurilor prestatiei. 
(3) Preturile si, dupa caz, tarifele pentru plata prestatiei se propun de Serviciu si se 

stabilesc, se ajusteaza sau se modifica prin hotarare a Consiliului local al municipiului 
Alexandria. 

(4) Finantarea investitiilor necesare desfasurarii activitatii aferente sistemelor de utilitati 
publice se face cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, promovarea 
si aprobarea investitiilor publice. 

Art. 9. Pentru inceperea activitatii, Serviciul public comunitar de interes local 
Administratia Strazilor, Constructii edilitare, va primi subventii de la bugetul local.  

Art. 10. (1) Serviciul public comunitar de interes local Administratia Strazilor, 
Constructii edilitare are drept scop asigurarea satisfacerii nevoilor de utilitati si interes public 



general al locuitorilor municipiului Alexandria la nivelul cerintelor si exigentelor actuale prin 
desfasurarea urmatoarelor activitati principale: 

a) construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor; 
b) organizarea si optimizarea circulatiei rutiere si pietonale in conditiile legii; 
c) instalarea, intretinerea si functionarea sistemelor de semnalizare si dirijare a 

circulatiei urbane in vederea asigurarii sigurantei traficului si pentru fluidizarea 
acestuia; 

d) lucrari de intretinere a unitatilor de invatamant (scoli, licee, gradinite) si a cladirilor 
publice; 

e) participarea la actiunile aprobate de Consiliul Local Alexandria sau Primarul 
municipiului Alexandria. 

(2) Serviciul public comunitar de interes local Administratia Strazilor, Constructii 
edilitare va desfasura si alte activitati date prin lege sau stabilite prin hotarari ale Consiliului 
local al municipiului Alexandria. 

Art. 11. Personalul necesar functionarii Serviciului va fi preluat de la Serviciul public 
comunitar de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, mentinandu-si aceleasi 
drepturi avute la vechiul loc de munca, fiind personal contractual conform Legii nr. 53/2003-
Codul muncii.  

Art. 12. Se aproba organigrama si numarul de personal ale Serviciului public comunitar 
de interes local Administratia Strazilor, Constructii edilitare prevazute in anexa nr. 3 care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 13. Se aproba statul de functii si personal al Serviciului public comunitar de interes 
local Administratia Strazilor, Constructii edilitare prevazut in anexa nr. 4 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 14. Patrimoniul, personalul, documentele de gestiune si resurse umane, vor fi 
preluate prin protocol in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari de o 
comisie numita prin dispozitia primarului municipiului Alexandria din care vor face parte 
reprezentanti ai Serviciului public comunitar de interes local Administratia Strazilor, Constructii 
edilitare, Serviciul public comunitar de interes local Administratia Domeniului Public 
Alexandria si Primaria municipiului Alexandria.  
 Art. 15. Prin derogare de la art. 5 din prezenta hotarare, primarul municipiului 
Alexandria dl Victor Dragusin se imputerniceste sa numeasca cu caracter temporar ca director cu 
delegatie al Serviciului public comunitar de interes local Administratia Strazilor, Constructii 
edilitare pana la ocuparea definitiva a postului in conditiile legii. 

Art. 16. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului public 
comunitar de interes local Administratia Strazilor, Constructii edilitare prezentat in anexa nr. 5 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 17. Salariatii cu functii de executie si conducere vor fi incadrati, eliberati din functie, 
recompensati sau dupa caz, sanctionati de directorul Serviciului public comunitar de interes local 
Administratia Strazilor, Constructii edilitare, conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii. 



Art. 18. (1) Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01 aprilie 2010. 
(2) Orice modificare sau completare a prezentei hotarari sau anexelor acesteia se va face 

numai prin hotarare a consiliului local al municipiului Alexandria, adoptata cu respectarea 
prevederilor legale. 

(3) Incetarea existentei ca persoana juridica a Serviciului public comunitar de interes 
local Administratia Strazilor, Constructii edilitare poate interveni pentru motive temeinice cum 
ar fi imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost infiintat, divizarea cu incetarea 
existentei persoanei juridice, comasarea cand ia fiinta o noua persoana juridica si altele. In toate 
cazurile de incetare a existentei Serviciului, aceasta se face prin hotarare a consiliului local al 
municipiului Alexandria. 

Art. 19. Prin grija Serviciului Secretariat-administrativ prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului pentru controlul legalitatii, primarului municipiului Alexandria, Serviciului 
public comunitar de interes local Administratia Strazilor, Constructii edilitare, Serviciului public 
comunitar de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, Directiei Buget, 
Finante, Taxe si Impozite pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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