
 
ROMÂNIA 

JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTÃRÂRE 
 
 Priveste: darea in administrare  a statiei de incarcare a acumulatorilor bicicletelor electrice ce face  
obiectul Acordului de parteneriat nr.925/28.12.2017, catre Serviciul Public de Interes Local 
Administratia  Domeniului Public Alexandria.     

                  
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedintã ordinara, având în vedere: 
      -  expunerea de motive nr.3291/12.02.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 
      - raportul comun de specialitate nr..3292/12.02.2018  al Directiei Patrimoniu, Directiei Economice, 
Serviciului Juridic Comercial; 
      -  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;  
     -   Acordul de parteneriat nr. 925/28.12.2017 inregistrat la sediul institutiei sub nr. 196/04 ianuarie 2018; 
     -  H.C.L. nr. 191/24.11.2016 privind cooperarea Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al Municipiului 
Alexandria, cu Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software, Filiala Oltenia- ARIES Oltenia si 
Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii- PLIMM Calafat, in cadrul proiectului „RETEUA DE 
BICICLETE ELECTRICE“; 
      - prevederile art. 123 din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
      -  prevederile art. 36,alin. (1), alin. (2), lit. ,,c’’ , din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
      În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. ,,b’’ , din Legea nr. 215 din 
23.04.2001 a administratiei publice locale,  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTÃRÃŞTE: 
 

      Art.1. Se aproba darea in administrare  catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului 
Public Alexandria, a statiei de incarcare a acumulatorilor bicicletelor electrice ce face obiectul Acordului de 
parteneriat nr. 925/ 28.12.2017 incheiat cu Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii- PLIMM „Calafat“, 
cu elementele de identificare prevazute in anexa nr. 1- lista, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
      Art.2. Se aproba Contractul de dare in administrare a statiei de incarcare a acumulatorilor bicicletelor 
electrice, prevazut in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
      Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria sa semneze contractul de dare in administrare ,   
actele aditionale ulterioare care vor fi incheiate cu Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului 
Public Alexandria. 
       Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului  
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu, Directiei 
Economice, Serviciului Juridic Comercial din cadrul Primariei municipiului Alexandria si Serviciului Public de 
Interes Local Administratia Domeniului Public  Alexandria, pentru cunoastere si aplicare. 
 
                     PRESEDINTE DE SEDINTÃ                                                             CONTRASEMNEAZA 
                                CONSILIER,                                                                                   SECRETAR,      
                           Sorin Gabriel ILIE                                                                        jr. Iulian PURCARU 
 
 
 ALEXANDRIA 

  Nr.__________din 28 februarie 2018 

 



 Judetul Teleorman 

Primãria Municipiului Alexandria 
Directia  Patrimoniu 
Directia Economica  
Serviciul Juridic Comercial 
Nr.3292/12.02. 2018  

 
RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 
La proiectul de hotarare ce priveste darea in administrare a statiei de incarcare a acumulatorilor 
bicicletelor electrice ce face obiectul Acordului de parteneriat nr.925/28.12.2017, catre Serviciul Public 
de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria.     
 
              Prin expunerea de motive nr. 3291/12.02.2018 Primarul muncipiului Alexandria d-l Victor Dragusin, 
propune un proiect de hotarare cu privire la darea in administrare catre Serviciul Public de Interes Local 
Administratia Domeniului Public Alexandria   a statiei de incarcare a acumulatorilor bicicletelor electrice ce 
face obiectul Acordului de parteneriat nr. 925/ 28.12.2017 incheiat cu Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si 
Mijlocii- PLIMM „Calafat“. Municipiul Alexandria beneficiaza in calitate de operator de 5 biciclete electrice si o 
statie de incarcare, cu titlu gratuit, urmand a pune la dispozitia beneficiarului suprafata de teren necesara 
amplasarii statiei de incarcare.    
           In calitate de operator, Municipiul Alexandria se va ocupa de asigurarea si intretinerea statiei de 
incarcare, inchirierea si intretinerea bicicletelor electrice . 
             In conformitate cu prevederile HCL nr. 134/28.09.2006 privind aprobarea incredintarii prin gestiune 
directa catre ADP Alexandria a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public si privat de 
interes local din municipiul Alexandria si prevederile Acordului de parteneriat nr. 925/28. 12.2017 incheiat cu 
Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii- PLIMM „Calafat“, se propune darea  in administrare a statiei 
de incarcare a acumulatorilor bicicletelor electrice pe o durata de 7 ani in vederea realizarii   scopului  asumat 
prin proiectul „Reteaua de biciclete“, catre Administratia Domeniului Public. 
            Propunerea privind darea in administrare a statiei de incarcare a acumulatorilor bicicletelor electrice ce 
face obiectul Acordului de parteneriat nr.925/28.12.2017, catre Serviciul Public de Interes Local Administratia 
Domeniului Public Alexandria, consideram ca este legala, necesara si oportuna si se va intocmi proiectul de 
hotarare, care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si adoptare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria. 
                                                                                                                          
      DIRECTIA   PATRIMONIU                                                                      DIRECTIA ECONOMICA                                                                                 
          Director executiv,                                                                                      Director executiv, 
           Dumitru OPREA                                                                                          Haritina GAFENCU                                                
 
 
 
 
SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL 
             Sef Serviciu, 
         Postumia CHESNOIU 
 
 
 
 
 
 
Red.BD 



 
JUDETUL TELEORMAN 
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
Nr.3291/12.02.2018 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

La proiectul de hotarare ce priveste darea in administrare a statiei de incarcare a acumulatorilor 
bicicletelor electrice ce face obiectul Acordului de parteneriat nr.925/28.12.2017, catre Serviciul Public 
de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria.     
 
 

                  In conformitate cu prevederile HCL nr. 134/28.09.2006 privind aprobarea incredintarii prin gestiune 
directa catre ADP Alexandria a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public si privat de 
interes local din municipiul Alexandria si prevederile Acordului de parteneriat nr. 925/28. 12.2017 incheiat cu 
Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii- PLIMM „Calafat“, se propune darea  in administrare a statiei 
de incarcare a acumulatorilor bicicletelor electrice pe o durata de 7 ani in vederea realizarii   scopului  asumat 
prin proiectul „Reteaua de biciclete“, catre Administratia Domeniului Public. 
                 Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (6) din legea 215/2001, privind administratia 
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Directia 
Patrimoniu, a unui proiect de hotarare cu privire la darea in administrare a statiei de incarcare a acumulatorilor 
bicicletelor electrice ce face obiectul Acordului de parteneriat nr.925/28.12.2017, catre Serviciul Public de 
Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria.     

Proiectul de hotarare impreuna cu toata documentatia va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 
 
 

PRIMAR, 
 

Victor DRAGUSIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. B.D. 
 
 
 
 



 
JUDETUL TELEORMAN                                                                 ANEXA nr. 1 la 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                  H.C.L. nr……………..  din 28 februarie 2018  
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

 
 

LISTA 
 
 

cu elementele de identificare ale „Statiei de incarcare“- “Surse de alimentare electrica“ in cadrul  implementarii proiectului 
„Reteaua de biciclete electrice“ ce se da in administrare catre SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL ADMINISTRATIA 

DOMENIULUI PUBLIC ALEXANDRIA 

 
 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumire produs  U.M. Cantitatea Valoarea/buc Valoarea 
totala 
cu TVA 

durata 
administrarii 

1 

-Panou metalic cu dimensiuni de 
600x800 mm, fixat pe un support 
metalic, 5 prize electrice incorporate in 
dispozitiv de protectie la supracurent; 
- 5 prize electrice (cutie de jonctiune 
impermeabila) in aer liber; 
-Dispozitiv de protectie la suprasarcina 
Serie si numar : SIBN 13; CPV 
31682530-4  

 
 
 
 

buc 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

1361,0375 

 
 
 
 

1361,0375 lei 

 
 
 
 

7 ani 

 

 

 

 
  

 
PRESEDINTE DE SEDINTÃ 

CONSILIER, 
                                                    Sorin Gabriel ILIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
JUDETUL TELEORMAN                                                                                                       ANEXA NR. 2 LA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                              HCL nr._______/28 februarie 2018 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
 
 

CONTRACT  
DE DARE ÎN ADMINISTRARE  

                                                                       Nr._____________/_________2018 
 
 
 
                   In temeiul art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare , s-a incheiat prezentul contract de dare in administrare in baza HCL nr.…………din 28 februarie 
2018, a Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 
 Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, cu sediul in municipiul Alexandria, strada 
Dunarii, nr. 139, cod. 140030, judetul Teleorman, cod fiscal nr. 4652660, telefon 0247/317732, fax 0247/317728, cont 
bancar nr. RO66TREZ61621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Alexandria, reprezentat de domnul Primar Victor 
DRAGUSIN, avand  calitate de OPERATOR in cadrul Acordului de parteneriat nr.925/28.12.2017, pe de o parte, 

si 
Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public, cu sediul in Alexandria, strada Ion Creanga zona 
Modern bloc F, reprezentat prin Marioara TOTE, director , in calitate de ADMINISTRATOR pe de alta parte. 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
      Art.1. Obiectul contractului il constituie darea in administrare a  statiei de incarcare a acumulatorilor bicicletelor 
electrice ce face obiectul Acordului de parteneriat nr.925/28.12.2017 pe o durata de  7 ani in vederea realizarii scopului 
asumat prin proiectul „Reteaua de biciclete electrice“. 
      Art.2. Administratorul va primi, va gestiona si va opera bicicletele electrice  cu respectarea prevederilor Acordului de 
parteneriat nr. 925/28.12.2017, ce face parte integranta din prezentul contract de dare in administrare. 
             Predarea- primirea bunurilor se va consemna in procesul verbal de predare – primire ce va fi incheiat de parti in 
teremen de 15 zile de la data incheierii contractului. 
 

III. DURATA CONTRACTULUI  
              Art.3. Durata contractului de administrare este de 7 ani, incepand cu data de ………… 
 

IV. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI 
              Art.4. Proprietarul se obliga: 

a) sa predea spre administrare bunurile, in baza unui proces verbal de predare –  primire in termen de 15 zile de 
la data incheierii contractului; 

b) sa stabileasca destinatia bunurilor date spre administrare- statie de incarcare a acumulatorilor bicicletelor 
electrice – cu respectarea scopului proiectului ,, Reteteua de biciclete “; 

c) sa controleze lunar, modul cum sunt folosite si intretinute bunurile cu respectarea destinatiei stabilite de catre 
proprietar; 

d) sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise in administrare; 
e)  la incetarea contractului sa preia bunurile in starea in care a fost transmise ; 

 
V. OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI 
        Art.5. Administratorul se obliga: 
a) sa preia in administrare statie de incarcare a acumulatorilor bicicletelor electrice ce face obiectul 

prezentului contract pe baza de proces verbal de predare - primire ; 
b) sa organizeze modalitatea proprie de taxare a incarcarii bicicletelor electrice, altele desat cele pe care le are in 

folosinta; 
c) sa puna la dispozitie suprafata de teren necesara amplasari statie de incarcare ; 
d) sa asigure accesul la statia de incarcare cu programul afisat loc vizibil publicului; 
e) sa asigure statia de incarcare si sa se ocupe de intretinerea si buna functionare a acesteia;; 



f) sa asigure avizele legale de functionare, pentru activitatea desfasurata 
g) sa urmeze cursurile de pregatire in utilizarea si intretinerea bicicletelor electrice organizat de beneficiarii 

proiectului pentru a asigura o utilizare corecta a bicicletelor electrice; 
h) la momentul predarii-primirii statiei de incarcare, operatorul se oblige sa prezinte o persoana pentru a fi instruita 

cu privire la functionarea acesteia; 
i) sa primeasca sis a pastreze echipamentul- statia de incarcare- ca un bun proprietar; 
j) sa asigure integritatea statiei de incarcare, mentenanta si reparatiile necesare ivite pe durata desfasurarii 

contractuluimcu respectarea instructiunilor si informatiilor primate; 
k) sa asigure paza statiei de incarcare ; 
l) se obliga sa asigure si informatii cu privire la posibile trasee de urmat si care sunt cele mai apropiate statii de 

incarcare; 
m) sa foloseasca statia de incarcare doar dupa ce a primit informatiile necesare functionarii si intretinerii acestora. 
f) sa utilizeze echipamentul primit in scopul asumarii proiectului,, Reteteua de biciclete “; 

 
VI. INCETAREA  ADMINISTRARII  
       Art.6. Contractul inceteaza prin: 
a) Acordul de vointa, exprimat in scris, al partilor contractante; 
b) Expirarea perioadei de administrare 
c) Prin revocare, numai daca administratorul nu-si exercita drepturile si obligatiiile ce deriva din  prezentul 

contract; 
 

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
        Art.7. Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte 
parti daune. Daunele se vor determina in functie de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza 
tehnica. 
        Art.8. Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea 
necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea 
sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauza de forta majora, asa cum este definita de lege, cu 
conditia notificarii in termen de 10 zile de la producerea evenimentului. 

 
VIII. DISPOZITII FINALE 

 
                Art.9. Modificarea contractului se poate face in limitele legislatiei romane, cu acordul partilor, prin act aditional, 
care face parte integranta din prezentul contract, exceptie facand hotararile Consiliului Local al municipiului Alexandria 
sau alte acte normative – legi, hotarari de Guvern, ordonante, ale caror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui 
act aditional. 
                Art.10. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar 
daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente. 
                Art.11. Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia. 
                Art.12. Prezentul contract de administrare s-a incheiat in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, 
astazi……………………..         
 

 
PROPRIETAR,                                                                                        ADMINISTRATOR , 
  

                MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                       Serviciul Public de Interes Local   
                                                                                                          Administratia Domeniului Public 
    PRIMAR,                                                                                                      DIRECTOR , 
 

   Victor DRAGUSIN                                                                                             Marioara TOTE 
 
 
 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTÃ 

CONSILIER, 
 Sorin Gabriel ILIE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


