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DINAMICA PERSONALULUI
DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Situatie persoane angajate in primarie:
131 – posturi aprobate;

3 – persoane alese (primar si 2 viceprimari);

85 – functionari publici;

24 – personal contractual.

19 – posturi vacante.

Situatie persoane angajate in cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanei:
18 – posturi aprobate;

11 – functionari publici;

1 – personal contractual;

6 – posturi vacante.

Dinamica personalului:
Plecati – 9 persoane;

Transferati – 3 persoane;

Pensionati – 1 persoana;

Angajati – 5 persoane;

Promovati in grad – 13 persoane;

Promovati in functie publica de conducere – 2 persoane.



.

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL
SI DISPOZITII EMISE DE PRIMAR

Au fost organizate 11 sedinte ordinare, 5 sedinte extraordinare, 1 
sedita de constituire a consiliului local si 1 sedinta de indata si s-au 
inregistrat in registrul de evidenta hotararilor, 229 hotarari adoptate 
de Consiliul Local. 

Au fost inregistrate 3.330 de dispozitii emise de Primarul 
Municipiului Alexandria.



HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

Acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2013 pentru  contribuabilii – persoane fizice;

Aprobarea regulamentului pentru organizarea Târgului sărbătorilor de iarnă pe raza municipiului Alexandria;

Aprobarea premierii elevilor cu rezultate deosebite in domeniul sportului si artei;

Acordarea unor ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei, constand in incarcaturi de butelii de aragaz 
pentru perioada sezonului rece decembrie 2012- martie 2013;

Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru încălzirea locuinţei, din bugetul local al municipiului Alexandria, 
pentru perioada noiembrie 2012- martie 2013, în cazul familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care 
nu utilizează sursele de încălzire a locuinţei prevăzute în O.U.G. nr. 70/2011;

Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor - persoane fizice - transport gratuit la scoala pentru copiii care 
locuiesc in ANL Sere;

Aprobarea numarului de burse si al cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat 
de pe raza municipiului Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2012 – 2013;

Aprobarea de ajutoare pentru energie termica pentru perioada noiembrie 2012 – martie 2013 în conformitate cu 
O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;



HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

Acordarea unor ajutoare de urgenta pentru persoanele singure si familiile care nu dispun de resursele necesare 
pentru achitarea unor datorii la utilitatile de stricta necesitate;

Infiintarea „Grupului de Lucru Local” pentru problemele romilor la nivelul  municipiului Alexandria;

Stabilirea situatiilor pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta, familiilor si persoanelor singure 
domiciliate pe raza municipiului Alexandria;

Modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 16 din 29 februarie 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului de 
blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a 
vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria si desemnarea ca operator a 
S.C. Alexsal Prest S.A. Alexandria;

Acordarea de beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale pensionarilor si persoanelor singure si 
familiilor care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal , din 
municipiul Alexandria;

Aprobarea regulamentului pentru amplasarea de mese, umbrele şi mobilier urban pe str. Libertăţii, zona 
pietonală, din municipiul Alexandria.



LEGEA 544/ 2001, PRIVIND LIBERUL ACCES LA 
INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Solicitari de acte normative – 1;
Informatii privind propunerile cetatenilor cu privire la elaborarea de acte cu caracter 
normativ – 1;
Solicitari referitoare la organizarea dezbaterilor publice ale proiectelor de acte 
normative – 1;
Solicitari privind activitatea institutiei publice – 11;
Solicitari privind situatia locurilor de parcare – 1;
Solicitari privind utilizarea banilor publici – 1;
Solicitari privind organizarea adunarilor publice – 1;
Solicitari privind copii  acte arhivate – 1.

18 cereri au fost adresate institutiei, din care:
- 17 cereri solutionate favorabil;
- 1 cerere solutionata nefavorabil.



COMPARTIMENTUL JURIDIC

Judecătorie:

-acțiuni în constatare și uzucapiune – 35;
-contraventii la legea nr.50/1991 și obligarea la măsurile dispuse – 11;
-legea nr.18/1991 – 3;
-fond locativ  - 20;
-contestații la executare silita  - 7;
-prestație tabulară  - 1;
-stare civilă  - 6;
-autoritate tutelară  - 42 ;
-diverse  - 4.



COMPARTIMENTUL JURIDIC

Tribunal:

Sectia contencios administrativ si fiscal:

- litigii muncă/drepturi salariale  - 47;

- obligația de a face  - 4;

- anulare acte administrative – 16;

- drepturi bănești  - 44.

Sectia civilă:

- legea 10/2001  - 3;

- lichidări judiciare  - 87;

- legea nr.18/1991 – 2.



COMPARTIMENTUL JURIDIC

Curtea de Apel:

- litigii muncă/drepturi salariale – 36;

- anulare acte administrative  - 9.

Inalta Curte de Casație și Justiție:

- secția civilă – 2.

Altele:

- sesizări penale  - 4;

- executări silite  - 8;

- evacuări  - 7;

- investiri cu formulă  executorie – 20.



AUTORITATEA TUTELARA

S-au primit 421 dosare alocatie de stat;

288 anchete sociale pentru verificare conditiilor de acordare a alocatiei pentru 
sustinerea familiei conform Legii nr.277/2010;

Dispozitii pentru numirea unui curator special – 5;

Dispozitii pentru numirea unui tutore – 3;

Tutele active – 21;

9 dosare pentru stimulent ce se acorda persoanelor indreptatite, conf. OUG 
nr.148/2005;

206 dosare de indemnizatie pentru cresterea si ingrijirea copilului conf.Legii 
nr.111/2010;

89 dosare stimulent de insertie conf.Legii nr.111/2010 ;



BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE;
Persoane fizice

5.325 certificate de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale 
pentru persoane fizice;
168 adeverinte cu valoare impozabila pentru persoane fizice care nu 
detin acte de proprietate;
74 referate de compensare/restituire a  unor sume  şi au fost înaintate 
documentele de decontare catre trezorerie;
1.364  de  contracte  de  închiriere  şi  concesiune  în  ceea  ce  
priveşte  respectarea clauzelor contractuale referitoare la plata 
chiriei/redevenţei;
2.793 adrese de raspuns la cererile primite de la diversi contribuabili
sau institutii ;
64 declaratii pentru stabilirea taxei pe terenul inchiriat pentru parcari;
63 declaratii pentru stabilirea taxei pe terenul inchiriat pentru garaje;



BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE;
Persoane fizice

Mijloace de transport:

Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de  1.650 
contribuabili persoane fizice în ceea ce priveşte stabilirea  impozitului 
asupra mijloacelor de transport ;

Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 1.504 
contribuabili persoane fizice în ceea ce priveşte scaderea impozitului 
asupra mijloacelor de transport.



BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE;
Persoane fizice

Cladiri, terenuri:

Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 1.344 
contribuabili pentru stabilirea impozitului pe clădiri si teren;
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 1.116 
contribuabili pentru scaderea impozitului pe clădiri si teren;
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 218 
contribuabili pentru stabilirea impozitului pe teren extravilan;
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 218 
contribuabili pentru scaderea impozitului pe teren extravilan;
Au fost verificati 478 contribuabili care si-au realizat constructii noi 
conform autorizatiilor de construire;
S-au completat un numar de 200 sesizari pentru deschiderea procedurii 
succesorale;
S-au intocmit 228 declaratii rectificative fata de debitele initiale;
S-au intocmit 74 referate de restituire a creantelor fiscale ce s-au incasat 
anticipat sau au fost dispuse restituirea sumelor de institutiile abilitate in 
acest sens(instante judecatoresti);



BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE;
Persoane fizice

Facilitati fiscale:

Scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 312 contribuabili care 
sunt incadrati in gradul de invaliditate I si II si in gradul de handicap grav sau accentuat.
Scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 261 contribuabili care 
sunt incadrati in categoria persoanelor singure cu venituri mici.
Scaderea/reducerea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 263 
contribuabili care sunt incadrati in categoria familiilor cu venituri mici.
Scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 70 contribuabilii care 
sunt incadrati in categoria persoanelor ce beneficiaza de venit minim garantat. 
Scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 80 contribuabili care 
sunt veterani de razboi si vaduve de veterani de razboi sau vaduve de razboi  si scaderea la 
plata taxei de paza pentru un numar de 33 contribuabili care sunt veterani de razboi.
Scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 103 contribuabili care 
sunt deportaţi politic si revolutionari.  
Scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 2 contribuabili care 
sunt someri.  
Esalonarea la plata a debitului si a majorarilor de intarziere aferente impozitului pe cladire 
si teren pentru un numar de 11 contribuabili.  
Scaderea la plata a majorarilor de intarziere a impozitului pe cladire si teren pentru un 
numar de 74 contribuabili. 



BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE;
Persoane juridice

Verificarea  unui numar de 247 contracte de inchiriere/concesiune cu 
privire la  declararea  acestora  in evidentele fiscale.
Scaderea din evidentele fiscale a obligatiilor de plata datorate de 24 
societati radiate de la Oficiul Registrului Comertului , in conditiile 
legii.
1.280 certificate fiscale eliberate.
S-au emis  421  somatii, 421  titluri executorii si s-au deschis 171  
dosare noi de executare silita, pentru contribuabilii care au inregistrat 
obligatii restante catre bugetul local.
Incasarea in proportie de 87,12 % a impozitelor si taxelor locale 
stabilite pentru anul fiscal  2012. Procentul de realizare a fost 
influentat in mod negativ de numarul mare de agenti economici  aflati 
in procedura de dizolvare, lichidare si faliment, ale caror creante totale 
sunt de 201.000 lei
Creanta aferenta societatilor intrate in cursul anului 2012  in procedura 
de dizolvare, insolventa sau faliment este de 35.346 lei. 
Impozitele si taxele locale incasate prin procedura de executare silita in 
perioada ianuarie - decembrie 2012, sunt in suma de  564.000 lei.



INVESTITII
Proiecte finantate din fonduri europene:

Sistem pentru managementul iluminatului public in Municipiul Alexandria -
valoare investitie  13.543.734,43 lei – lucrare finalizata, finantata prin 
Programul POR 2007-2013 Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a 
oraşelor – poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri 
integrate de dezvoltare urbana;

Sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii 
criminalitatii in Municipiul Alexandria, valoare investitie 3.066.024,52 lei, 
lucrare finalizata, finantata prin Programul POR 2007-2013 Axa prioritara 1 –
Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor – poli urbani de crestere, Domeniul 
major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana;

Sistem pentru managementul traficului rutier in Municipiul Alexandria -
valoare  investitie 8.946.243,63 lei, lucrare finalizata, finantata prin Programul 
POR 2007-2013 Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor –
poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate 
de dezvoltare urbana;



INVESTITII

Proiecte finantate din fonduri europene:

Municipiul Alexandria a contribuit in anul 2012  cu finantare in valoare 393.902,00 
lei pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea si extinderea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman”, investitie in curs de 
realizare (valoare investitie 156.318.310 lei), derulata prin SC APASERV SA, 
finantata ptin programul POS MEDIU 2007-2013, Axa prioritata 1, Sector apa/apa 
uzata.



INVESTITII
Imbunatatirea calitatii mediului prin reabilitare Parc Catedrala, 
Municipiul Alexandria – valoare investitie 742.500 lei, lucrare 
finalizata, finantata prin Programul national de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi.



INVESTITII

Reabilitare sistem rutier, amenajare varianta ocolitoare pe DN6 (E70) -
lucrare finalizata, finantata din bugetul local,  valoarea investitiei este de 
10.208.605,52 lei.
Str. Al. Ghica.



INVESTITII
Reabilitare cartier Zona Blocuri 200 in municipiul Alexandria cu 
urmatoarele tronsoane: 
-tronson 1 cuprins intre Str. Libertatii – Str. Cuza Voda, valoarea investitiei 
este de 3.810.865,96 lei;
-tronson 2 cuprins intre Str.Cuza-Voda si Str.Al.Ghica, valoarea investitiei 
este de 3.619.594,72 lei.



INVESTITII

Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria lucrare finalizata, 
finantata din bugetul local, cu plata in rate valoarea investitiei este de 1.576.235,00 lei;

Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria lucrare 
finalizata, finantata din bugetul local, cu plata in rate valoarea investitiei este de 
1.576.235,00 lei;



INVESTITII

Reabilitare str. Agricultori (tronson cuprins intre str. Dunarii - str. Mircea 
cel Batran), lucrare finalizata finantata din bugetul local, realizata de SC 
ASCE SRL, societate a Consiliului Local, valoarea investitiei este de 
1.303.104,85 lei;



INVESTITII

Instalatii de incalzire si instalare centrala termica cu functionare pe gaz la 
Gradinita nr. 4 in municipiul Alexandria lucrare realizata in proportie de 
98% finantata din bugetul local, valoarea investitiei este de 220.429,00 lei;

Executie racord de gaze la Gradinita nr. 4 – lucrare finalizata,  finantata 
din bugetul local,  valoare investitie 9.440 lei;



INVESTITII

Reabilitare trotuare pe strazile Mihail Kogalniceanu, Agricultori, 
Libertatii, Gh. Doja, Victor Antonescu in municipiul Alexandria, lucrare 
finalizata,  finantata din bugetul local cu plata in rate, valoarea investitiei 
este de 3.803.372,00 lei;



INVESTITII

In anul 2012 s-a urmarit  efectuarea platilor conform graficelor pentru   
obiectivele de investitii finalizate anterior anului 2012,  realizate prin contract 
credit furnizor:

-Modernizare PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 20, Zona SUD; 

-Eficientizare consum energie la institutiile publice din municipiul Alexandria;

- Sistematizare si imprejmuire strand Vedea.dea.



INVESTITII
Elaborat/actualizat documentatii tehnico-economice:

Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru obiectivul “Imbunatatirea calitatii mediului 
prin reabilitare parc Catedrala in municipiul Alexandria”- revizuire si actualizare proiect;
Proiect Tehnic pentru obiectivul “Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul 
Alexandria”;
Documentatie de Avizare pentru Lucrari de Interventie privind obiectivul “Reabilitare 
termica a cladirilor de locuit bl. 302, 303, 307, 328, 329 in municipiul  Alexandria”;
Proiect Tehnic privind obiectivul “Reabilitare termica a cladirilor de locuit bl. 
302, 303, 307, 328, 329 in municipiul  Alexandria” - actualizare;
Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Extindere Strand Vedea in municipiul
Alexandria”;
Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic pentru obiectivul “Amenajare peisagistica cartier  
zona blocurilor 200 in municipiul Alexandria”;
Studiu peisagistic in vederea amenajarii Parcului Padurea Vedea;
Studiu de Fezabilitate si Proiect tehnic pentru obiectivul “Instalatii de incalzire si instalare 
centrala termica cu functionare pe gaz la Gradinita nr.4 in municipiul Alexandria”;
Proiect Tehnic  pentru obiectivul “Racord gaze naturale la Gradinita nr.4 din municipiul 
Alexandria”.;
Proiect tehnic pentru obiectivul “Reamenajare si modernizare fatada Piata Centrala din 
municipiul Alexandria” – revizuire proiect.



ACHIZITII

Compartimentul Achizitii publice si contracte din cadrul Direcţiei Tehnic 
Investitii a organizat şi derulat in anul 2012 un număr de 69 de proceduri 
de achizitie publica:

- Contracte de servicii: 23;

- Contracte de lucrări: 8;

- Contracte de furnizare: 31;

- Acte aditionale la contracte de lucrari:7.



ARHITECT SEF

Certificate de Urbanism  - 446;

Autorizatii de Desfiintare  - 47;

Autorizatii de Construire  – 306:
- locuinte – 49;
- anexe – 22;
- spatii comerciale – 21;
- bransamente  - 143;
- alte  lucrari – 71.

Au fost aprobate prin HCL un numar de 3 PUZ –uri.



COMISIA MUNICIPALA PENTRU ORGANIZAREA 
LICITATIILOR PUBLICE PRIVIND CONCESIONAREA 

BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC 
SAU PRIVAT DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI 

ALEXANDRIA
Numar de dispozitii aplicate : 23 dispozitii ;
Numar de licitatii ( pocedura completa ) : 23 licitatii ;
Numar de licitatii adjudecate : 14 licitatii;
Numar de proceduri anulate : 9 proceduri ( motive: lipsa minim 3 oferte 
sau oferte inacceptabile);
Suprafata totata teren si spatii concesionate :
-suprafata totala teren : 3.706,00 mp
- suprafata totala spatii : - 0 mp
Valoarea totala adjudecata pentru redeventa anuala: 44.670,00 lei/an;
Nu s-au inregistrat contestatii.



COMISIA MUNICIPALA PENTRU ORGANIZAREA 
LICITATIILOR PUBLICE PRIVIND INCHIRIEREA 

BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI  PUBLIC 
SAU PRIVAT DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI 

ALEXANDRIA

In cursul anului 2012 s-au organizat 20 sedinte de licitatie in cadrul carora au 
fost aplicate prevederile a 42  dispozitii de licitatie.
In cadrul acestor sedinte au fost licitate un numar de 440 terenuri si 25 spatii.
Dintre acestea s-au adjudecat 73 terenuri si  3 spatii, pentru care s-au incheiat 
un numar de 76 contracte.
Suprafata totala inchiriata 541.398,60 mp - terenuri si 73,40 mp - spatii.
Valoarea totala a contractelor incheiate:
•519 981,00 lei/an
•3158,28 euro/an
Nu s-a inregistrat nici o contestatie la licitatiile tinute. 



ADMINISTRARE – VALORIFICARE PATRIMONIU
Vanzare terenuri

Nr.

Crt.

Locatia Suprafata (mp) Valoare(lei) Valoare(euro)

1 Aleea Trandafirilor, nr.5A 150,00 28.600,00 6.868,23
2 Al. Ghica, nr.148D 46,00 8.140,00 1.867,95
3 1Mai, nr.68A 5,00 1.034,00 243,19
4 Fr. Golesti, nr.46A 68,00 16.280,00 3.734,97
5 H.C.C., nr.179, lot 3/4 400,00 12.600,00 2.903,42
6 Libertatii, nr.185A 13,00 5.280,00 1.216,67
7 86 loturi  fosta UM 01462 33.130,71 2.860.390,00 666.402,47
8 C-tin Brancoveanu, nr.40B 14,00 3.300,00 796,62
9 1 Mai, nr.107F 100,00 19.500,00 4.461,01
10 DN6-ZONA Meteo 21.937,29 890.400,00 195.713,81
11 1 Mai, nr.107C 2,00 455,00 110,12
12 Libertatii, nr.361A 6,00 2.112,00 482,76

TOTAL 55.872,00 3.848.091,00 884.801,22

VANZARE prin licitatie publica terenuri apartinad domeniului privat



ADMINISTRARE – VALORIFICARE PATRIMONIU
Vanzare cu drept de preemptiune - terenuri

Nr.

Crt.

Locatia Suprafata Valoare(lei) Valoare(euro)

1 Dunarii, bloc 1612B 46,00 13.600,00

2 zona Piata PECO, poz.3 30,00 6.400,00

3 zona Piata PECO, poz.2 30,00 6.400,00

4 Dunarii, nr.218A 3,50 1.400,00

5 Independentei, nr.48C 566,00 161.000,00

6 Dunarii, nr.147B 48,30 19.780,00

TOTAL 723,8 208.580



ADMINISTRARE – VALORIFICARE PATRIMONIU
CONCESIONARE  prin licitatie publica, TERENURI apartinand 
domeniului privat :

1.Str. Dunarii, nr.151A in CV64,  S= 151,00 mp – destinatia - ACTIVITATI MEDICALE -
perioada de concesionare  25 ani – valoarea redeventei adjudecata – 4.400,00 lei/an. 
2.Str. Cuza Voda, nr.84A , in CV46,  S= 61,00 mp – destinatia - ACTIVITATI 
COMERCIALE - perioada de concesionare 25 ani – valoarea redeventei adjudecata –
1.200,00 lei/an. 
3.Str. Libertatii, nr.167,  S= 38,00 mp – destinatia - ACTIVITATI MEDICALE, CABINET 
MADICAL STOMATOLOGIC - perioada de concesionare 25 ani – valoarea redeventei 
adjudecata – 1.050,00 lei/an. 
4.Str. Viitorului, nr.72,  S= 34,00 mp – destinatia - PRESTARI SERVICII (FRIZERIE) -
perioada de concesionare 15 ani – valoarea redeventei adjudecata – 1.250,00 lei/an. 
5.Str. Dunarii, nr.281A in CV59,  S= 589,00 mp – destinatia - PRESTARI SERVICII SI 
COMERT - perioada de concesionare  25 ani – valoarea redeventei adjudecata – 6.000,00 
lei/an. 
6.Str. 1 Mai, nr.68C in CV53,  S= 28,00 mp – destinatia - ACTIVITATI MEDICALE-
perioada de concesionare 25 ani – valoarea redeventei adjudecata – 476,66 lei/an. 
7.Str. Dunarii, zona FRULEG,  S= 286,00 mp – destinatia - PRESTARI SERVICII SI 
COMERT- perioada de concesionare 25 ani – valoarea redeventei adjudecata – 3.000,00 
lei/an. 



ADMINISTRARE – VALORIFICARE PATRIMONIU

CONCESIONARE  prin licitatie publica, TERENURI apartinand domeniului 
privat :

8.Str. Dunarii, nr.51A,  S= 65,00 mp – destinatia - ACTIVITATI COMERCIALE, DESFACERE 
PRODUSE FARMACEUTICE- perioada de concesionare 25 ani – valoarea redeventei adjudecata 
– 1.333,33 lei/an.
9.Str. Dunarii, nr.51B ,  S= 48,00 mp – destinatia - ACTIVITATI COMERCIALE, DESFACERE 
PRODUSE FARMACEUTICE- perioada de concesionare 25 ani – valoarea redeventei adjudecata 
– 666,66 lei/an.
10. Str. Bucuresti, nr.56A in CV93,  S= 142,00 mp – destinatia - ACTIVITATI COMERCIALE-
perioada de concesionare 25 ani – valoarea redeventei adjudecata – 4.100,00 lei/an. 
11.Str. Cuza Voda, nr.113B in CV27,  S=11,00 mp – destinatia - ACTIVITATI COMERCIALE-
perioada de concesionare 25 ani – valoarea redeventei adjudecata –193,34  lei/an. 
12.Str. Dunarii, nr.115C in CV71,  S= 111,00 mp – destinatia - ACTIVITATI COMERCIALE  -
perioada de concesionare 25 ani – valoarea redeventei adjudecata – 2.300,00 lei/an. 
13.Drum de Centura, nr.23A in CV125,  S= 1680,00 mp – destinatia- ACTIVITATI 
INDUSTRIALE - perioada de concesionare 25 ani – valoarea redeventei adjudecata – 14.000,00 
lei/an. 
14.Str. Dunarii, nr.380A in CV101,  S= 462,00 mp – destinatia - PRESTARI SERVICII SI 
COMERT  - perioada de concesionare  25 ani – valoarea redeventei adjudecata – 4.700,00 lei/an. 



ADMINISTRARE – VALORIFICARE PATRIMONIU

Darea in folosinta gratuita a unor bunuri:

Darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre “ AGENTIA 
NATIONALA ANTIDROG’’, a unui spatiu, apartinand domeniului public 
de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Carpati, nr.15 –
Scoala ‘’STEFAN cel MARE’’(corp internat);

Darea in folosinta gratuita, pe termen limitat a unui teren apartinand 
domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, Directiei 
judetene pentru Cultura si patrimoniu national Teleorman , S= 79,00 mp, 
situat in strada Dunarii, nr.222, bl.911, sc.E;

Darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, a unui spatiu  apartinand 
domeniului public  de interes local al municipiului Alexandria, situat in 
incinta Scolii Gimnaziale “Stefan cel Mare”(corp internat), str. Carpati, 
nr.15, catre asociatia “ DAI O SANSA..



ADMINISTRARE – VALORIFICARE PATRIMONIU

A fost obtinut  titlu de proprietate pentru islaz.

A fost inchiriat un teren in suprafata de 54 ha –pasune,  pentru  amenajare  
parc  fotovoltaic - chirie lunara 42.000,00lei



ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT

Cu ocazia sarbatorilor de primavara si de Paste s-au eliberat un numar de 
79 avize, iar pentru sarbatorile de iarna 50 avize pentru comercializarea 
obiectelor specifice acestor sarbatori. 
Au fost eliberate un numar de 58 avize pentru comert stradal.
Cu ocazia ,,Zilelor Alexandriei”, compartimentul s-a implicat in 
organizarea desfasurarii activitatii agentilor economici care au participat 
la acest eveniment (alimentatie publica, artizanat), eliberand un numar de 
70 avize.
Au fost eliberate 4 autorizatii pentru 
desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica (restaurant, 
baruri, fast food, cofetarie, patiserie)
si au fost vizate 56 autorizatii de 
alimentatie publica.



TRANSPORT IN REGIM DE TAXI

S-a analizat si verificat documentatia depusa in vederea vizarii pentru un 
numar de 152 autorizatii taxi si 8 autorizatii de transport.

La 14 autorizatii taxi s-a prelungit perioada de valabilitate, iar la un numar de 
9 autorizatii s-au inlocuit autoturismele.



INCHEIERE SI EVIDENTA CONTRACTE

Au fost incheiate un numar de:

- 109 contracte de inchiriere;
- 841 acte aditionale la contractele aflate in derulare. 

Au fost emise 13 avize pentru panouri publicitare si bannere.



CULTURA - SPORT

Actiuni cu traditie:

24 Ianuarie  „Unirea Principatelor Romane”;

1 februarie „Zarezan” ;

Concurs de desene cu tema „Chipul mamei” ;

Concursul „Cel mai bun Cozonac „si  

„Cea mai buna Pasca”; 

Nunta de aur;

1 Octombrie – Ziua Pensionarilor;

Vin colindatorii!;

Premierea sportivilor si a copiilor cu aptitudini deosebite in domeniul artistic

"Bradul de Craciun" - oferirea de pachete cu dulciuri, brad si ornamente copiilor cu rezultate bune la 
invatatura, dar posibilitati financiare reduse. 



CULTURA - SPORT

Actiuni la prima editie:

24 februarie „DRAGOBETE” - concert de traditie si folclor;

Cupa Municipiului Alexandria la inot;

„Hristos a inviat” – concert de 

folclor religios.



CULTURA - SPORT

Actiuni la prima editie:

1 Mai - spectacolul de muzica populara „Au inflorit salcamii”;

2 Mai – “Tinerete fara batranete prin sport”(baschet, tenis de masa, biciclete, rolle si 
cross).



CULTURA - SPORT

Actiuni la prima editie:

Tombola copilariei – 1 iunie;

Spectacol de Mos Nicolae – au participat copii de la toate institutiile de invatamant 
din municipiu(gradinite, scoli si licee).



CULTURA - SPORT

Actiuni la prima editie:

Cupa “Alexandria” la pescuit sportiv;

“EU IUBESC ROMANIA” – eveniment dedicat Zilei Nationale a Romaniei.



CULTURA - SPORT

Sustinere evenimente:

9 Mai „Ziua Europei”;

Sustinere spectacol –concurs de muzica usoara „Primavara in Teleorman” ;

Concursul „Tinere Talente Muzicale”;

Concursul „In Pasi De Dans”;

Festivalul de teatru tanar „IDEO IDEIS”; 

Sustinere spectacol-concurs de muzica populara „Pe deal la Teleormanel”.



ZILELE MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Spectacole:

Muzica de promenada; 

Concert extraordinar de muzica religioasa:

Actorul Dorel Visan

Solisti: Silvia Lungeanu; Veta Biris; 

Mariana Anghel.

Spectacol folcloric de amatori, susţinut de 

ansamblurile participante la parada portului popular

Concert de muzica populara: Ansamblul „Ciprian Porumbescu”, Ansamblul „Muresul” si 
solistii: Matilda Pascal Cojocarita, Laura Lavric, Veta Biris, Alexandru Pugna, Mariana 
Anghel, Gelu Voicu si Taraful

DJ Steam, Voltaj, Alb si Negru;

CRBL si Loredana



ZILELE MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Concursuri:

Participanti – peste 500 persoane

Inot - 41 castigatori;

Tenis - 30 castigatori;

Table - 9  castigatori;

Remi - 9 castigatori;

Sah - 12 castigatori;

Fotbal - 11 echipe;

Cross  - 12 castigatori;

Fotografie - 3 castigatori;

Pescuit - 10 castigatori;

Cel mai frumos spatiu verde - 12 castigatori.



ZILELE MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Parada Cluburilor Sportive:
CSS ALEXANDRIA SECTIA TENIS

CSS ALEXANDRIA SECTIA FOTBAL

CSS ALEXANDRIA SECTIA JUDO

CSS ALEXANDRIA SECTIA HANDBAL

CSS ALEXANDRIA SECTIA ATLETISM

CSS ALEXANDRIA SECTIA BASCHET

CSS ALEXANDRIA SECTIA VOLEI

CS KANAZAWA ALEXANDRIA

CS ABC JUDO ALEXANDRIA

FCM ALEXANDRIA JUNIORI

ACS HANDBAL TELEORMAN ALEXANDRIA

CS VIITORUL 003 ALEXANDRIA

FCM ALEXANDRIA SENIORI



ZILELE MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

COMERT:

Alimentatie publica - 21 agenti economici;

Jocuri distractive - 9 agenti economici;

Artizanat - 28 agenti economici;

Kurtos - 5 agenti economici;

Produse zaharoase - 13 agenti economici;

Jucarii - 10 agenti economici;

Diverse - 11 agenti economici.



ZILELE MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Premierea elevilor si a profesorilor cu rezultate deosebite la concursurile si 
olimpiadele scolare nationale si internationale:

Elevi – 28;

Profesori – 26;

Valoarea premiilor – 14.000 lei si alte premii oferite de sponsori(bani, birouri si 
scaune de birou si telefoane mobile de ultima generatie).



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE 

EVIDENTA A PERSOANELOR

Serviciul public comunitar local de evidenţă a  persoanelor la nivelul 
municipiului Alexandria deserveşte un număr de 120.210 locuitori  din 
municipiul Alexandria  şi cele  18 comune arondate: Buzescu, Brînceni, 
Băbăiţa, Bogdana, Călineşti, Furculeşti, Frăsinet, Mavrodin, Măgura, 
Mîrzăneşti, Nanov, Nenciuleşti, Orbeasca, Plosca, Poroschia, Ştorobăneasa, 
Ţigăneşti şi Vităneşti . 
Pe linie de stare civilă, în perioada analizată, au fost eliberate 3.907 certificate 
de stare civilă din care: 2.659 de naştere, 424 de căsătorie, 824 de deces. S-au 
înregistrat 2.386 acte de stare civilă, din care 1.449 de naştere, 255 de căsătorie, 
682 de deces. Au fost eliberate 373 livrete de familie. Deasemenea au fost 
înregistrate şi soluţionate 70 cereri de transcriere a certificatelor de stare civilă 
procurate din străinătate  17 cereri pentru schimbarea numelui pe cale 
administrativă , 22 cereri de divorţ  precum şi  8 rectificări de acte de stare 
civilă.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutorul social:

La data de 31.12.2012 se aflau in plata un numar de 455 dosare de 
ajutor social, fiind beneficiare un numar de 1.094 persoane, astfel :
- persoane singure  = 150 dosare ( 150 persoane);
- familii formate din 2 persoane = 123 dosare ( 246 persoane);
- familii formate din 3 persoane = 79 dosare ( 237 persoane);
- familii formate din 4 persoane = 68 dosare ( 272 persoane);
- familii formate din 5 persoane = 21 dosare ( 105 persoane);
- familii peste 5  persoane  = 14 dosare (  84 persoane).



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutoare de urgenta:

In anul 2012 au existat solicitari privind  acordarea de ajutoare de urgenta, 
fiind efectuate anchetele sociale la domiciliul acestora in vederea stabilirii 
situatiei deosebite in care acestea se aflau si au fost aprobate, prin 
dispozitia Primarului un numar de 471 ajutoare de urgenta.

Sumele cheltuite in anul 2012 cu plata ajutoarelor de urgenta au fost in 
cuantum de  797.146  lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutoare de inmormantare:

In urma efectuarii anchetelor sociale , s-a intocmit documentatia corespunzatoare 
si au fost aprobate, prin dispozitia Primarului un numar de 20 ajutoare de 
inmormantare, iar sumele cheltuite pentru plata acestor ajutoare in anul 2012 a 
fost in cuantum de  11.607 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Distribuirea de ajutoare alimentare:

In perioada noiembrie - decembrie 2012 s-a primit cantitatea de reprezent18.970 
kg malai, 2.276,4 kg biscuiti, 4.552,8 kg paste fainoase, 26.558 kg orez, 3.794 
kg fasole, 5.918,64 kg mazare, 15.176 kg zahar, 3.035,2 kg bulion, 6.070,4 
rosii in bulion and ajutoare alimentare pentru un numar de 3.794 beneficiari 
corespunzator a 4 categorii defavorizate: 975 beneficiari ajutor social, 1.060 
beneficiari persoane cu handicap, 1.362 beneficiari pensionari si 397 
beneficiari someri.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica:

- in luna ianuarie 2012 au mai solicitat acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei un 
numar de 22 familii si persoane singure, iar numarul total de beneficiari a fost de 1.584;
- in luna februarie 2012 au mai solicitat acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei un 
numar de 10 familii si persoane singure , iar numarul total de beneficiari a fost de 1.594;
- in luna martie 2012  au mai solicitat acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei un 
numar de 4 familii si persoane singure , iar numarul total de beneficiari  fiind de 1.598;
- pentru luna noiembrie 2012, numarul de beneficiari a fost un de 555 familii si persoane 
singure, iar suma suportata din  BL aferenta  lunii  noiembrie  2012 a fost de 27.416,33 
lei;
- pentru luna decembrie 2012, numarul de beneficiari a fost un numar de 573 familii si 
persoane singure, iar suma suportata din  BL aferenta  lunii  decembrie 2012 a fost de  
56.197,19 lei;
- suma cheltuita in anul 2012  din bugetul local, reprezentand ajutoare pentru 
incalzirea locuintei in sistem centralizat, a fost in suma de 196.106 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale:

- in luna ianuarie 2012 =  768 beneficiari;
- in luna februarie 2012 = 788 beneficiari; 
- in luna martie 2012 =  796 beneficiari;
- in luna noiembrie 2012 =  777 beneficiari; 
- in luna decembrie 2012 =  861 beneficiari.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 
petrolieri ( altii decat cei beneficiari de venit minim garantat):

- in luna ianuarie 2012 = 362  beneficiari; 
- in luna  februarie 2012= 370  beneficiari 
– in luna martie  2012 =  372 beneficiari  
- in luna noiembrie  2012 =  311 benefiari;
-in luna decembrie 2012  =  360 beneficiari .

In anul 2012 sumele cheltuite cu plata ajutoarelor pentru incalzirea 
locuintei au fost de 69.166 lei, platile fiind efectuate lunar.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni , combustibili 
petrolieri ( pentru beneficiarii de venit minim garantat):

Pentru perioada ianuarie – martie 2012 s-au aprobat ajutoare pentru un 
numar de 29 beneficiari iar ajutorul aprobat a fost de 2.784 lei ;
Pentru perioada noiembrie 2012- martie 2013 s-au aprobat ajutoare pentru 
un numar de  298 beneficiari iar suma aferenta ajutorul   s-a ridicat la 
valoarea de 86.420 lei ;
Pentru perioada decembrie 2012-martie 2013 s-au aprobat ajutoare pentru 
un numar de   inca 15 beneficiari ,iar suma aferenta ajutorului s-a ridicat 
la valoarea de 3.480 lei ; 
Numarul total de beneficiari pentru care s-au aprobat ajutoare pentru 
incalzirea locuintei pe anul 2012 a fost de 342 ;

In anul 2012 sumele cheltuite cu plata ajutoarelor pentru incalzirea 
locuintei au fost de 86.884 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutoare de urgenta constand in lemne de foc :

In anul 2012 au fost 734 solicitari privind acordarea de ajutoare constand 
in lemne de foc, s-au efectuat anchetele sociale la domiciliul persoanelor 
care au solicitat acest sprijin in vederea stabilirii situatiei sociale, 
economice, medicale si s-au aprobat prin dispozitia Primarului acordarea 
de  ajutoare de urgenta constand in lemne de foc  pentru un numar de 
400 persoane singure si familii defavorizate, in  cantitate de  de 1 tona 
de lemne  de foc/ familie si persoana singura, iar suma cheltuita  in anul 
2012 cu plata acestor ajutoare din bugetul local a fost de 74.805 lei .



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei conform prevederilor 
H.C.L. 253/28.11.2011 si HCL nr. 123/ 2012, acordate din bugetul local al 
municipiului Alexandria, familiilor si persoanelor sigure, care nu utilizeaza 
surse de incalzire prevazute in OUG nr. 70/2011

Pentru perioada ianuarie – martie 2012 s-au aprobat ajutoare de urgenta pentru incalzirea 
locuintei pentru un numar de 207 beneficiari;
Pentru  perioada februarie – martie 2012  s-au mai aprobat  ajutoare  de  urgenta  pentru  
incalzirea  locuintei pentru un numar de  53  beneficiari;
Pentru  luna  martie  2012  s-au aprobat ajutoare  de urgenta  pentru  incalzirea  locuintei  
pentru inca  un  numar de 10 beneficiari;
Pentru perioada decembrie 2012- martie 2013 au existat solicitari privind acordarea de 
ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei, incadrandu-se pentru a beneficia de acest 
ajutor un numar de 271 beneficiari.
In anul 2012 au beneficiat de ajutoare de urgenta un total de 270 persoane, sumele 
alocate in anul 2012 cu plata ajutoarelor de urgenta pentru incalzirea locuintei au 
fost de 70.750 lei, urmand ca plata ajutoarelor aferente perioadei decembrie 2012 -
martie 2013 sa fie efectuata in anul 2013.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei , conform 
prevederilor HCL nr. 123/ 29.11.2012, constand in incarcaturi de 
butelii de aragaz.

In luna decembrie 2012 au existat solicitari din partea familiilor si 
persoanelor singure care nu sunt debransate de la sistemul centralizat de 
incalzire si nu primesc agent termic, incadrandu-se pentru a beneficia de 
acest ajutor pentru perioada decembrie 2012 - martie 2013 un numar de 
210 beneficiari.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Acordarea de beneficii de asistenta sociala sub forma de tichete sociale 
pensionarilor, persoane singure si familii care nu dispun de resurse 
necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal , conform HCL 
nr.60/30 martie 2012 ;

Cu ocazia sarbatorilor Pascale s-au aprobat acordarea de beneficii de 
asistenta sociala sub forma de tichete sociale in valoare de 50 lei/tichet 
pentru familii sau persoane singure unui numar de  1.834 beneficiari;

Cu ocazia sarbatorilor de Craciun s-au  aprobat acordarea de beneficii de 
asistenta sociala sub forma de tichete sociale in valoare de 50 lei/tichet 
pentru familii sau persoane singure unui numar de  2.266 beneficiari ..



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Acordarea unor ajutoare de urgenta pentru persoanele singure si 
familiile care nu dispun de resursele necesare pentru achitarea unor 
datorii la utilitatile de stricta necesitate , conform prevederilor HCL 
nr. 90/31.10.2012;

In perioada noiembrie - decembrie 2012 au existat solicitari din partea 
familiilor sau persoanelor singure care nu dispun de resursele necesare 
pentru achitarea unor datorii la utilitatile de stricta necesitate(apa, gunoi, 
energie electrica ) – 173 beneficiari:
-la apa – canal au fost un numar de 103 beneficiari ;
-la gunoi au fost un numar de 32 beneficiari ;
-la energie electrica au fost un  numar de 38 beneficiari . 



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Asistenta  persoanelor cu handicap:

Capacitatea acestui serviciu social este 175 locuri;
La data de 31.12.2012 se aflau in evidenta noastra un numar de 158 asistenti 
personali pentru persoane cu handicap grav incadrati cu contract de munca;
La data de 31.12.2012 se aflau in evidentele noastre un numar de 129 persoane 
cu handicap grav care beneficiau  de indemnizatia lunara;

In anul 2012 sumele cheltuite cu plata drepturilor salariale ale asistentilor 
personali si indemnizatiilor lunare au fost in cuantum de 2.497.997 lei astfel: 
- 1.725.949 lei - reprezentand sumele cheltuite cu plata drepturilor salariale a 
asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav;
- 772.048 lei – reprezentand sumele cheltuite cu plata drepturilor 
indemnizatiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav .



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Centrul de ingrijire zi :

Capacitatea centrului este de 10 locuri;
Nivelul alocatiei de hrana, conform prevederilor legale = 6 lei / zi / 
persoana;
La data de 31.12.2012 se aflau in evidentele noastre un numar de 8 
beneficiari ;
Sumele cheltuite in anul  2012 cu alocatia de hrana au  fost in cuantum de 
7.731 lei..



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Compartiment de asistenta sociala la domiciliu pentru batrani si pentru 
persoane varstnice aflate in incapacitatea de a se ingriji singure:

Serviciile sociale sunt asigurate prin intermediul ingrijitorilor( capacitatea 10 locuri 
existenta la inceputul anului 2012, in prezent 7 locuri), incadrati cu contract de 
munca.

La data de 31.12.2012 se aflau in evidentele noastre un numar de 14 beneficiari; 

Sumele cheltuite in anul 2012 cu plata drepturilor salariale au fost in cuantum de  

74.201 lei .



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Adapostul pentru persoane si familii aflate temporar in dificultate:

Capacitatea adapostului este de 50 locuri;

La data de 31.12.2012 se aflau in evidentele noastre un numar de 27  beneficiari;

Nivelul alocatiei de hrana , conform prevederilor legale = 8,3 lei / zi / persoana;

Sumele cheltuite cu alocatia de hrana in anul 2012 sunt in cuantum de 35.204,00 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Cantina de ajutor social:

Capacitatea cantinei este de 350 locuri;

La data de 31.12.2012 se aflau in evidentele noastre un numar de 343 beneficiari iar 
in cursul anului au beneficiat in medie  330  asistati / luna;

Nivelul alocatiei de hrana, conform prevederilor legale  este de 6 lei / zi / persoana;

Sumele cheltuite cu alocatia de hrana in anul 2012 a fost in suma de  560.245,65 lei .



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Crese:

La nivelul municipiului Alexandria  isi desfasoara activitatea un numar de 3  crese: 

Cresa 1 Mai - capacitate =25 locuri ;

Cresa PECO - capacitate = 25 locuri ;

Cresa Ion Creanga - capacitate = 50 locuri ).

Sumele cheltuite in cursul anului  2012 au 

fost in cuantum de 364.274 lei , din care : 

- 255.009 lei - cheltuieli de personal; 

- 109.265 lei - cheltuieli cu bunuri si servicii.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Asistenta medicala comunitara:

In cadrul acestui serviciu functioneaza 4 

cabinete medicale scolare, amplasate in patru 

unitati scolare( licee), 6 cabinete medicale in 

gradinitele cu program prelungit si 2 cabinete 

stomatologice.

Cabinetele medicale din cadrul Gradinitelor cu program prelungit, acorda asistenta medicala 
unui numar total de  898  prescolari. 

Finantarea asistentei medicale comunitare si asistentei medicale desfasurata in unitatile de 
invatamant se suporta din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Sanatatii catre bugetul local, iar cheltuielile pe anul 2012 au fost in cuantum de 618.277 
lei., din care cheltuieli de personal 580.086 lei ( bugetul de stat) si cheltuieli cu bunuri si 
servicii 38.191 lei din bugetul de stat.



POLITIA LOCALA

Institutia are un efectiv de 50 angajati. 

Dotarea Politiei Locale Alexandria: o Dacia Logan, doua Dacia Solenta, un autoturism de teren 
Duster si 4 motoscutere, precum si 19 pistoale  GLOCK, cu munitia aferenta.

Pe parcursul anului 2012, Serviciul Ordine Publica a aplicat un numar de 876 amenzi 
contraventionale, in valoare totala de 82.622 lei. 

Pe linia parcarii ilegale a autoturismelor au identificat si blocat un numar de 148 autoturisme, 
posesorii acestora fiind obligati sa elibereze locurile de parcare inchiriate de locatarii 
blocurilor si  sa achite contravaloarea deblocarii, aceasta cifrandu-se la suma de 17.342 lei.

Pe parcursul anului, Compartimentul Disciplina în Construcţii a întocmit un număr de 10 
procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a aplicat sancţiuni în 
valoare totală de 21.000lei.

Au fost constatate incalcari ale normelor impuse privind regimul deseurilor, motiv pentru 
care s-au intocmit 3 procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si s-
au aplicat sanctiuni in valoare de 23.500 lei.



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Salubritate:

Montat cosuri pentru colectarea gunoiul ui str. Libertatii – 50 buc;

Montat  banci pentru odihna  in oras si parc Padurea Vedea – 131 buc;

Confectionat jardiniere din beton – str. Dunarii si str. Libertatii – 80 buc ;

Confectionat pergole din lemn - str.Libertatii pietonal si parculet BRD – 20 buc;

Confectionat suporti metalici pentru cosulete cu flori - str.Dunarii – 50 buc;

Imprejmuire  cu plasa bordurata a sapatiilor verzi si 

locurilor de joaca – 1204m ;

Montat casute pentru  sarbatori de iarna – 50 buc ;

Reabilitare  zona de blocuri 400;



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Spatii Verzi:

Plantat bulbi de lalele in alveole oras – 20.000buc;

Plantat butasi  de garoafe in sera – 3.000 buc;

Transplantari cu balot de pamant – 366 buc ( arbori si arbusti );

Transplantari cu balot de pamant – 700 buc ( arbori foiosi )

Aranjamente florale cu plante in ghivece

( str.Dunarii si str.Libertatii - pietonal ):                                               muscate 25buc., petunii 200buc. si 
crizantema 300  buc;

Plantat trandafiri in oras ( Primarie, Prefectura, 

str. Libertatii - pietonal ) – 300 buc;

Toaletat  120 arbori si arbusti;



Plante produse in sera si plantate in oras = 739.000 fire
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Plante pentru flori taiate produse in sera = 26.000 fire

Nr. 
crt.

Denumire planta Nr. aproximativ de plante 
obtinute ( mii buc )

1 Fressia hibrida 9
2 Crizantema 9,5
3 Alstroemeria aurantiaca 5
4 Polyanthes ( tuberose sau chiparoase ) 1
5 Dianthus ( garoafa ) 1,5



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Gard viu produs in sera = 44.500 fire

Nr. 
crt.

Denumire planta Nr. aproximativ de plante 
obtinute ( mii buc )

1 Buxus sempervirens 17
2 Ligustrum vulgare 15,5
3 Hibiscus syriacus 12



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Iluminat Public:

Extindere reţea iluminat public :

Incinta stadion, zona bl. I24 - I23, bl.F6, Bbl.307, bl.452, str.M.Filipescu(pod vechi), 
parc CINEMA( parcare).

Reamenajare retea iluminat public subteran parc CINEMA.

Refacut stalpi iluminat public(corodati la baza)- str.Dunarii(partial), str.Bucuresti.



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Administrare baze sportive:

Complexul Strand Vedea a functionat dupa un

orar de 12 ore/zi (9:00-21:00) cu un personal 

zilnic de 2 angajate pentru curatenie, 2 

salvamari, 1 asistent medical, 1 angajat tehnic, 

2 angajati in receptie, 2 agenti paza si ordine.

In anul 2012 numarul total de intrari a fost de 

44.682, terenul de fotbal a fost inchiriat 

obtinandu-se suma de 16.297 lei iar sauna a 

fost vizitata de 935 de persoane.  

Total gratuitati – 5.652 intrari. 

Reducere cu 50% - 4.976 intrari.



S.C. ALEXSAL PREST S.A.

S-au colectat 12.700 tone de deseuri, dintre care colectate selectiv: 126 tone hartie si carton, 50 
tone PET si plastic.

Problemele intalnite frecvent : 

- incendierea pubelelor de plastic din platformele de colectare; 

- persoanele fizice si juridice care refuza plata seviciilor de salubritate, desi beneficiaza de ele; 

- iresponsabilitatea administratorilor de condominii care transmit un numar fals de persoane pe 
fiecare apartament, ceea ce duce la facturarea incorecta a cetatenilor respectivi; 

- depozitarea cenusii in europubelele de plastic de la curti, ceea ce conduce la topirea acestora; 

- aducerea gunoiului de grajd in platformele de colectare de la blocuri; 

- depozitarea deseurilor din constructii in pubelele de plastic si distrugerea acestora;

- depozitarea necontrolata a deseurilor pe langa drumurile de la marginea orasului si pe malurile 
Raului Vedea.



S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII 
EDILITARE S.R.L.

Reabilitare str. Agricultori, tronson cuprins intre str.Dunarii si str. Mircea cel Batrin;

Lucrari de asfaltare alei Parc Cinema;

Lucrari de asfaltare str. 1 Mai;

Lucrari de amenajare parcari str. Ghe. Doja;

Lucrari de asfaltare str. Independentei;

Parcare si trotuare str. Independentei.



S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII 
EDILITARE S.R.L.

Reabilitare fantana arteziana Parc Cinematograf;

Lucrari de amenajare cartier bloc Patria;

Lucrari de montare semafoare trecere de pietoni, str. Dunarii, zona bloc L4;

Lucrari de reparatii trotuare str. Dunarii;

Reparatii cu mixturi asfaltice zona 

blocuri M;

Lucrari de amenajare a zonei bloc 300;

Reparatii trotuare str. Bucuresti zona 

Pod Vedea.



S.C. TERMA SERV S.R.L.

In  anul 2012, din cele aproximativ 15.107 apartamente din municipiul Alexandria, mai sunt 
racordate la sistemul centralizat de incalzire un numar total de 4.568 apartamente, iar 
dintre acestea SC TERMA SERV SRL a furnizat agent termic unui numar de 1.064 
apartamente si  urmatoarelor instituti: Politia Municipala - Alexandria; Serviciul Comunitar 
Local de Evidenta Populatiei; Gradinita nr. 4; Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman; 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Teleorman; Camera de Conturi; 
Muzeul Judetean Teleorman; Arhivele Nationale.

Centralele care au functionat in cursul anului 2012 pentru diferite perioade de timp sunt: 

- CT 3, CT 4; CT 5, CT 6, CT 8; CT 10, CT 16;  CT 20, CT ANL SERE, CT ANL CO1 CO2, 
pentru consumatorii casnici;

S-a asigurat serviciul de mentenanta pentru urmatoarele institutii de stat si unitati de invatamint 
dotate cu centrale termice proprii:

- Agentia de Protectia Mediului – Teleorman; Sc. gen. nr.2 Mihai Viteazul; Sc. gen. nr.4 Alex. 
Colfescu; Sc. gen. nr. 6; Sc. gen. nr. 7; Lic. Mircea Scarlat; Lic. C-tin Noica; Gradinita nr. 
1; Gradinita nr. 8.



S.C. TRANSLOC PREST S.A.

Societatea a achizitionat in anul 2012 un microbuz , un autocar si un autobuz second 
hand . Acestea vor asigura transportul calatorilor pe traseul Alexandria- Nanov-
Adamesti– Buzescu-Mavrodin- Nenciulesti – Paru Rotund, traseu pe care 
societatea urmeaza sa-l efectueze de la data de 01 mai 2013.

Societatea TRANSLOC PREST isi desfasoara activitatea cu un numar de 8 autobuze 
5 microbuze si 3 autocare, acestea din urma dotate cu aer conditionat,  fiind 
uneori insuficiente pentru a acoperi si solicitarile privind excursiile  din timpul 
vacantelor de primavara si vara .

Desi numarul de calatori a scazut de la  256.218 in anul 2011 la 239.500 in anul 
2012,  numarul abonatilor a crescut  de la 12.376 in anul 2011 la 13.149 in anul 
2012.



S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L.

In perioada ianuarie - decembrie 2012, societatea a functionat cu un numar de 48 angajati  pe 
perioada nedeterminata  si a realizat o cifra de afaceri de 1.128 mii ron pe urmatoarele 
surse de venit :

-comercianti agenti economici = 456 mii lei;

-producatori agricoli = 146 mii lei;

-parcari auto = 118 mii lei;

-cimitire(3) = 299 mii lei

-alte venituri(lucrari cimitir+ balci) =

109 mii lei.

TOTAL = 1.128 mii lei.  

In total cifra de afaceri ponderea cea mai mare  

aproximativ 70% o inregistreaza veniturile din chirii agenti economici si cimitire.



S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

Contracte de administrare: 

-COND 37 - 585, 587, 588, 589, 590 TR, 591, 594, 38 SERE;

-COND 11 – 452;

-COND 36 - I26 sc. B;

-COND 45 - C1 sc. A si sc. B;

-COND 59 - L2, L4, L11, L12, L30;

-COND 90 - BM1 sc. A si sc. B, J130;

-PECO 3 - 603, 606, 607, 608, 609, 615, 616;

-COND 71  - I14, I15, I16, I17;

- CO1, CO2.



S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

Lucrari efectuate:

Reparatii capitale la subsolurile blocurilor: 507, 607, 603, 505, I15, BM3 sc. B ,502, 611, I26, 
597 sc. A si 501;

Reparatii partiale la subsolurile blocurilor: 221, 223, 604, 605;

Montat interfon: 38 SERE sc. A, 38SERE sc. B,  C1 sc. B;

Reparatie lift : C1 sc. A,  C1sc. B;

Zugravit urmatoarele blocuri: 602 , I15, 508 sc. A, 452 sc. A, 598 sc. A;

Realizat instalatie noua de curent electric pe scara, cu senzori: 500, I16, I26;

Realizat hidrizolatie la  blocurile: 223, C1, I26, BM3

Montat geamuri termapan pe casa scarii: BL.598 sc. A;

Montat usa termopan la intrare in blocul 305.


