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ACTIVITATEA IN CONSILIUL LOCAL
Consiliul Local al Municipiului Alexandria s-a intruntit in:
-

12 sedinte ordinare;

-

12 sedinte extraordinare;

-

2 sedinte de indata.

Au fost adoptate 408 hotarari:
-

57 cu caracter organizatoric;

-

32 referitoare la societatile din subordine;

-

40 referitoare la buget;

-

12 referitoare la impozite, taxe, tarife;

-

25 cu caracter social;

-

41 documentatii pentru obiective de investitii;

-

5 colaborari sau asocieri;

-

118 inchirieri, concesionari, vanzari, comodat, dari si preluari in administrare, declarari de bunuri
patrimoniu, transmiteri si preluari bunuri in proprietate, dezmembrari sau alipiri imobile;

-

18 cu caracter cultural artistic, sportiv sau de tineret;

-

24 alte tematici

DISPOZITII EMISE DE CATRE
PRIMAR
Au fost inregistrate 2.740:

-

-

1.754 de dispozitii privind protectia sociala(acordarea de ajutoare sociale, acordarea de
ajutoare de urgenta, acordarea de ajutoare de inmormantare, acordarea de ajutoare pentru
incalzirea locuintei, acordarea de servicii in Adapost, acordarea indemnizatiilor pentru
persoanele si insotitorii persoanelor cu handicap, inscrieri si sistari la Cantina de Ajutor
Social, inscrieri la Centrul de zi, acordarea dreptului la alocatie pentru sustinerea
familiei, instituirea de curatela si numirea de curatori, etc )
986 de alte dispozitii(rectificari acte de stare civila, atribuire numar postal, constituire
diverse comisii, convocarea Consiliului Local, eliberare autorizatii transport, repartitii de
locuinte, etc)

SOLICITARI PRIVIND LIBERUL ACCES LA
INFORMATII DE INTERES PUBLIC
Legea nr. 544/2001
In anul 2015 au fost depuse 70 de cereri:

-

69 de cereri au fost solutionate favorabil;

-

1 cerere a fost solutionata nefavorabil;

-

13 solicitari adresate de catre persoane fizice;

-

57 de solicitari adresate de catre persoane juridice;

-

30 de solicitari adresate pe suport electronic;

-

40 de solicitari adresate pe suport hartie.

TRANSPARENTA DECIZIONALA
Aplicarea Legii nr. 52/2003


6 proiecte de acte normative adoptate in 2015;



6 proiecte de acte normative care au fost anuntate public;



1 recomandare primita;



1 recomandare inclusa in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate;



150 de participanti la sedintele publice;



7 dezbateri publice organizate pe baza proiectelor de acte normative;



In niciunul dintre cazuri, autoritatea publica nu a fost actionata in justitie pentru
nerespectarea prevederilor prezentei legi;



26 de sedinte publice desfasurate in prezenta mass-media;

DOSARE AFLATE PE ROLUL
INSTANTELOR DE JUDECATA
JUDECATORIE


acțiuni în constatare și uzucapiune - 35;



contraventii Politia Locala Alxeandria - 63;



legea 18/1991 - 5;



fond locativ - 61;



contestații la executare silită/contravenționale - 17;



prestație tabulara - 1;



stare civilă - 20;



autoritate tutelară - 45 ;



transformare amenda in munca in folosul comunitatii - 80 ;



diverse - 5;

DOSARE AFLATE PE ROLUL
INSTANTELOR DE JUDECATA
TRIBUNAL
Sectia contencios administrativ si fiscal


litigii muncă/drepturi salariale -



anulare acte administrative - 3



drepturi bănești - 3



procedura insolventei- 103
Sectia civilă



legea 10/2001 - 23



legea 18/1991 - 7
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DOSARE AFLATE PE ROLUL
INSTANTELOR DE JUDECATA
CURTEA DE APEL


litigii muncă/drepturi salariale - 3;



achiziții publice - 1.
INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE



secția civilă - 2
ALTELE:



Sesizări penale - 30 ( interdictie drepturi + arestare la domiciliu);



Executări silite - 30;



Evacuări - 17;



Aplicare mențiune definitivă - 40;



Munca in folosul comunitatii – 180.

AUTORITATEA TUTELARA


S-au primit 453 dosare pentru alocatie de stat;



S-au emis 419 dispozitii privind alocatia pentru sustinerea familiei;



S-au efectuat 136 anchete psihosociale solicitate de instanta judecatoreasca sau biroul
notarilor publici cu privire la exercitarea autoritatii parinesti pentru minori;



Dispozitii pentru numirea unui curator special – 12;



Tutele in evidenta – 39;

TAXE SI IMPOZITE
Persoane Fizice


Facilitaţi fiscale



s-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 450 contribuabili care
sunt incadrati in gradul de invaliditate I si II si in gradul de handicap grav sau accentuat.



s-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 273 contribuabili care
sunt incadrati in categoria persoanelor singure cu venituri mici.



s-a acordat scaderea/reducerea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 231
contribuabili care sunt incadrati in categoria familiilor cu venituri mici.



s-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 108 contribuabili care
sunt incadrati in categoria persoanelor ce beneficiaza de venit minim garantat conform Legii
nr.416/2001.



s-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 64 contribuabili care
sunt veterani de razboi si vaduve de veterani de razboi sau vaduve de razboi .



s-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 59 contribuabili din
categoria persoanelor deportate politic.



s-a acordat scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 39 contribuabili care
sunt revolutionari.



s-a acordat scaderea la plata a majorarilor de intarziere a impozitului pe cladire si teren pentru un
numar de117 contribuabili.

TAXE SI IMPOZITE
Persoane Juridice
Din debitele datorate pentru anul 2015 in suma de 8.009.034,06 lei, s-a incasat suma de
6.328.024,82 lei din care:


4.472.106,57 lei - impozit pe cladiri;



610.427,89 lei - impozit pe teren intravilan;



63.520,20 lei - impozit pe teren extravilan;



1.076.514,08 lei - impozit asupra mijloacelor de transport;



105.456,08 lei – alte impozite si taxe;

Gradul de incasare a fost influentat in mod negativ de agentii economici aflati in procedura
de dizolvare, lichidare si insolventa, ale caror creante pentru anul 2015 au fost de
1.077.587,40 lei, situatie in care, potrivit legii s-au suspendat procedurile de executare silita
incepute si s-au depus la grefele tribunalelor cereri de inscriere sau completare la masa
credala.
Impozitele si taxele locale incasate prin procedura de executare silita in perioada
ianuarie - decembrie 2015 sunt in suma de 889.551,11 lei.

INVESTITII
In anul 2015 au fost finalizate si receptionate contracte de servicii de proiectare privind
elaborarea de documentatii tehnico-economice, demarate in anul precedent (2014) in
valoare de 124.728 lei, pentru urmatoarele obiective de investitii:










“Construire imprejmuire Liceul Teoretic Al.I.Cuza” - elaborare PT;
“Sarpanta Gradinita cu PP nr.5” - elaborare PT;
“Transformare sala de clasa in sala de sport la Gradinita cu PP nr.6” - elaborare PT;
“Construire sala de sport la Gradinita cu PP nr.7” - elaborare PT ;
“Construire imprejmuire la Scoala Gimnaziala nr.7” - elaborare PT;
“Reabilitare imprejmuire la Scoala Gimnaziala Al.Colfescu” - elaborare PT ;
“Amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea” - elaborare expertiza tehnica si
actualizare PT;
“Reabilitare si refunctionalizare cladire(fost atelier) la Liceul Teoretic Al.I.Cuza –
elaborare PT.
“Sistem informatic integrat pentru managementul activitatilor din Primaria Municipiului
Alexandria” - elaborare SF+PT;

INVESTITII
Au fost intocmite teme de proiectare in vederea elaborarii documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor de investitii noi si a actualizarii documentatiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor de investitii din anii anteriori, in valoare totala de
392.306,09 lei :


-“Elaborare expertiza tehnica Gradinita cu PP nr.10”;



-“Elaborare expertiza tehnica Gradinita cu PN nr.11”;



-“Elaborare expertiza tehnica Gradinita cu PN nr.2”;



-“Elaborare expertiza tehnica Gradinita cu PN nr.3”;



-“Elaborare expertiza tehnica Gradinita cu PP nr.7”;



-“Elaborare expertiza tehnica Scoala Gimnaziala nr. 7”;



-“Elaborare expertiza tehnica Scoala Gimnaziala nr. 5”;



-“Elaborare expertiza tehnica Liceul Teoretic Al.I.Cuza (fostul atelier)”;



-“Elaborare expertiza tehnica sala de festivitati Colegiul National Al.D.Ghica”;



-“Elaborare expertiza tehnica internat Liceul Pedagogic Mircea Scarlat”;



-“Documentatii audit energetic pentru cladirile unitatilor de invatamant”;



-“Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala Al.Colfescu”- elaborare SF+PT;

INVESTITII














“Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala nr.7”- elaborare SF+PT;
“Amenajare teren sintetic la Colegiul National Al.D.Ghica” - elaborare SF+PT;
“Amenajare teren sintetic la Liceul Teoretic Al.I.Cuza” - elaborare SF+PT;
“Expertiza tehnica Colegiul National Al.D.Ghica”;
“Imprejmuire zona UM in municipiul Alexandria” - elaborare SF+PT;
“Sistem de radioficare si adresare publica in municipiul Alexandria” – elaborare SF+PT;
“Retea WI-FI pentru utilizare publica in muncipiul Alexandria” - elaborare SF+PT;
“Amenajare sala de culturism, imobil situat in str.Dunarii, nr.20-24”- elaborare
DALI+PT;
“Post de transformare din incinta Targului Obor” - elaborare studiu de solutie +SF;
“Montare camere de supraveghere video in zonele periferice ale municipiului
Alexandria” – elaborare SF+PT;
“Expertiza tehnica imobil situat pe str. Victor Antonescu nr.8”;
“Expertiza tehnica imobil situat pe str.Viitorului zona blocurilor I2-I3”;
“Amenajare Centru Medical de Profilaxie Oro-dentara in muncipiul Alexandria”elaborare expertiza tehnica +DALI+PT;

INVESTITII


“Parc industrial in municipiul Alexandria”- actualizare documentatie PUZ;



“Expertiza tehnica sala de sport Colegiul National Al.I.Cuza”;



“Elaborare studiu pedostational pentru suprafata de 155.514 mp situata in tarlaua T24/1,
parcela 187 Anini”;



“Elaborare documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru
sediului Primariei Municipiului Alexandria;



“Elaborare documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru
Cupola din Piata Centrala”;



“Expertiza tehnica imobile situate in str.Negru Voda nr.155, str.C-tin Brancoveanu nr.2 si
nr.132, str.M.Kogalniceanu nr.125 si str.Cuza Voda nr.85;



“Amenajare loc de joaca la Gradinita nr.1” - Proiectare si executie;

INVESTITII
In decursul anului 2015 s-au elaborat in vederea autorizarii documentatii pentru obiective
de investitii finantate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin
Compania Nationala pentru Investitii pentru urmatoarele obiective:


“Reabilitare sala multifunctionala in municipiul Alexandria”;



“Reabilitare Casa de Cultura in municipiul Alexandria”;



“Reabilitare si extindere centru multifunctional pentru tineri in municipiul Alexandria;



“Reabilitare, refunctionalizare si extindere corp existent C1 si construire corp cladire
campus universitar, Universitatea Valahia, municipiul Alexandria”;



“Complex Sportiv Stadion Municipal Alexandria”.

INVESTITII
Au fost initiate lucrari aferente obiectivelor de investitii noi, in valoare de 3.938.546,20 lei,
din care au fost finalizate si receptionate obiective in valoare de 2.981.608,07 dupa cum
urmeaza:


“Sistematizare verticala si racorduri la utilitati sala de sport la Scoala Gimnaziala nr.7 in
municipiul Alexandria”- finalizat;



“Sistematizare verticala racorduri la utilitati sala de sport la Colegiul Al.D.Ghica in
municipiul Alexandria”- finalizat;



“Construire imprejmuire la Liceul Teoretic Al.I.Cuza din municipiul Alexandria”finalizat;



“Transformare sala de clasa in sala de sport la Gradinita cu PP nr.6”- finalizat;



“Sarpanta la Gradinita cu PN nr.5”- finalizat;



“Construire sala de sport la Gradinita cu PP nr.7”- in curs de executie;



“Reabilitare imprejmuire incinta Scoala Gimnaziala Al.Colfescu”- finalizat;



“Construire imprejmuire la Scoala Gimnaziala nr.7”- finalizat;

INVESTITII


“Imprejmuire si constructie spatiu montare aparat de verificare a geometriei rotilor
autoturismelor-Liceul Tehnologic nr.1”-finalizat



“Amenajare sala mica a Casei de Cultura pentru cinematograf cu proiectie in sistem
3D”- in curs de executie



“Reabilitare capela cimitir Sf.Alexandru in municipiul Alexandria”-finalizat



“Imprejmuire cimitir Sf.Alexandru in municpiul Alexandria” - finalizat;



“Imprejmuire cimitir Sf Adormire” – finalizat:



“Imprejmuire cimitir Sf.Vineri” – finalizat;



“Sistem de radioficare si adresare publica in municipiul Alexandria” - finalizat;



‘‘Retea WI-FI pentru utilizare publica in municipiul Alexandria” - finalizat;



“Imprejmuire zona UM din municipiul Alexandria”- finalizat;



“Amenajare sala de culturism imobil situat in str.Dunarii nr.20-24”- finalizat;



“Instalare sisteme de alarma antiefractie la unitatile de invatamant”- in curs de
executie.

INVESTITII CU FINANTARE DE LA
BUGETUL DE STAT
PNDL 2014 - Subprogramul – Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor – Domeniul specific Realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar,
respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale,
şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat:
-

,,Construire grup sanitar Scoala Gimnaziala Nr. 5”- finalizat;

-

,,Construire vestiare + grup sanitar la Liceul Teoretic A.I.Cuza”- finalizat;

In vederea admiterii la finantare, a fost completata si depusa cererea de finantare insotita de
documentatiile tehnice verificate, avizate si autorizate pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si
refunctionalizare cladire (fost atelier) la liceul Teoretic Al.I.Cuza” din municipiul Alexandria.
In urma depunerii, cererea a fost admisa si s-a incheiat contractul de finantare nr.11214/23.04.2015,
intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice si UAT municipiul Alexandria, in
valoare de 234 662,40 lei.

-

,,Infrastructura si utilitati pe soseaua Turnu Magurele - incinta fostei U.M.”- in curs de
executie;

-

,,Modernizare str. Mircea cel Batran – Alexandria tronson I si II”- in curs de executie.

INVESTITII CU FINANTARE DIN
FONDURI EUROPENE


POR 2007-2013 Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major
de interventie 3.2. – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii
serviciilor sociale, - ,,Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii
aflati in dificultate”;



POR 2007-2013 Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major
de interventie 3.4.– Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii
educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala
continua, - ,,Ferma Grup Scolar Agricol”;



Programul de Cooperare Transfrontaliera Interreg V-A Romania- Bulgaria, in anul
2015, a fost depusa cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii “Imbunatatirea
infrastructurii rutiere in scopul conectarii Municipiului Alexandria si a
Municiplaitatii Cherven Bryag la reteaua TEN-T-un model de cooperarae
transfrontaliera romano-bulgara”(Str. Al. Ghica – trosonul Str. Bucuresti – Str.
Mestesugari, Str. Mestesugari, Str. Dunarii – tronsonul Str. Mestesugari - Poroschia).

AUTORIZAREA ACTIVITATII DE
ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT


105 avize pentru sarbatorile de primavara si de Paste, pentru comercializarea obiectelor
specifice acestor sarbatori;



8 avize pentru sarbatorile de iarna;



80 avize pentru comert stradal;



34 de avize pentru amplasarea unor echipamente de agrement in parcurile din municipiu;



12 avize pentru activitate comerciala in fata unitatii;



97 de avize cu ocazia ,,Zilelor municipiului Alexandria”;

CULTURA, SPORT, TINERET
Colaborari cu institutiile abilitate in vederea organizarii unor ceremonii oficiale:
24 ianuarie - Ziua unirii principatelor romane
29 aprilie – Ziua veteranilor de razboi;
21 mai – Ziua eroilor;
26 iunie – Ziua drapelului;
29 iulie – Ziua imnului national;
1 decembrie – Ziua nationala a
Romaniei;
22 decembrie – Ziua eroilor
revolutiei.

CULTURA, SPORT, TINERET
Concursuri:
Concurs de vinuri – productie proprie;
Scrisoare pentru mama/ Felicitare pentru mama;
Festivalul de muzica "Martisorul pentru copii „;
Concurs de cozonaci si pasca;
Concurs de inot;
Cupa Municipiului Alexandria la
pescuit profesionist – crap;
Zilele Municipiului Alexandria
Miss Alexandria ;
Festival de colinde si traditii si
obiceiuri de iarna ;

CULTURA, SPORT, TINERET
Actiuni organizate in parteneriat:
Festivalul IDEO IDEIS – Asociatia T.E.T.A.
Festivalul de teatru scolar „Pauza de teatru” - Asociatia T.E.T.A.
Concurs National de Dans Sportiv – SIBBA 2015 – Asociatia de dans sportiv SIBBA;
Festivalul luminii – Centrul Local F.R.I.E.N.S.D. Alexandria(cercetasii);
Concursul arta „Armonii de primavara” – Uniunea Artistilor Plastici Alexandria;
Concurs arta plastica „ALEXANDRIA orasul meu” - Uniunea Artistilor Plastici
Alexandria;
Concursul „Dialogul Artelor”- Palatul Copiilor Alexandria;
Festivalul National de Muzica Populara Pe Deal la Teleormanel – Centrul pentru
promovarea si conservarea culturii traditionale Teleorman;
Festivalul National de Muzica Usoara Primavara in Teleorman - Centrul pentru
promovarea si conservarea culturii traditionale Teleorman;
Festivalul International de Dans „In pasi de dans” – Colegiul National Al. I. Cuza.

VOLUNTARI PENTRU ALEXANDRIA
La 31 decembrie 2015 erau activi 152 de voluntari. Principalele actiuni desfasurate anul
trecut:
-

Curatenie si ecologizare in cimitire;

-

Curatenie si ecologizare pe digul raului Vedea;

-

„START la distractie” – concursuri la Complexul de Agrement Strand Vedea;

-

1 iunie – ziua tuturor copiilor – animatie, cadouri si jocuri cu copiii din gradinite;

-

„Iepurasul ne aduce bucurie” – concurs desfasurat pe Facebook cu fotografii cu iepurasul
si actiuni desfasurate cu copiii in perioada pastelui: jocuri, concursuri, dulciuri, premii si
baloane.

-

Actiuni de constientizare cu ocazia „Zilei de lupta impotriva violentei asupra femeilor”;

-

„OBICEIURI SANATOASE” – Micul dejun te face mare(50 de copii beneficiari ai
donatiilor de alimente facute de firme si cetateni din judet);

-

„OBICEIURI SANATOASE” – Citeste o carte copilului tau! – aproximativ 100 de
parinti au primit carti cu povesti sau poezii, donate de cetateni din Alexandria, pentru a
citi seara copiilor.

FOND LOCATIV


S-au reinnoit 549 contracte de inchiriere si s-a recalculat chiria conform actelor depuse
la dosar si a legislatiei in vigoare;



S-au preluat 55 unitati locative noi de la ANL si au fost intocmite contracte de inchiriere
si acte aditionale;



S-au depus si completat 212 dosare pentru obtinerea unei locuinte ANL si 436 dosare
pentru obtinerea unor locuinte sociale sau din fondul locativ;



S-a purtat corespondenta privind completarea documentatiei dosarelor depuse pentru
obtinerea unei locuinte ANL sau din fondul locativ cu 127 de persoane;



S-au intocmit 82 adrese pentru efectuarea de anchete sociale in vederea scutirii de la
plata majorarilor acumulate la chirie.

LOCUINTE PRIN AGENTIA NATIONALA
PENTRU LOCUINTE(ANL)
55 apartamente pentru tineri au fost predate catre beneficiari, conform listei de prioritati, pe
Sos. Turnu Magurele;
35 de apartamente pentru tineri sunt in faza de executie, pe Sos Turnu Magurele(termen de
finalizatre 2016);
30 de apartamente pentru tinerii specialisti in sanatate, pe Str. LibertatiiMagurele(termen de
finalizatre 2016).

ADMINISTRARE PATRIMONIU


340 contracte de închiriere:

-

262 contracte de închiriere pentru parcări, garaje, copertine;

-

5 contracte de închiriere teren (preluare de la alţi agenţi economici);

-

9 contracte de închiriere spaţii comerciale( preluare de la alţi agenţi economici);

-

20 de contracte de închiriere teren în urma procedurii de licitaţie;

-

4 contracte de închiriere spaţii comerciale în urma procedurii de licitaţie.



1.360 acte adiţionale la contractele de închiriere aflate în derulare:

-

160 acte adiţionale de prelungirea termenului contractual pentru terenuri;

-

65 de acte adiţionale de prelungirea termenului contractual pentru spaţii comerciale;

-

1.135 acte adiţionale pentru prelungirea termenului contractual a contractelor pentru
parcări, garaje şi copertine.

COMISIA PENTRU ORGANIZAREA
LICITATIILOR PUBLICE PRIVIND
INCHIRIEREA
În cursul anului 2015, s-au organizat 31 sedinte de licitatie în cadrul carora au fost aplicate,
prevederile a 45 dispoziţii de licitaţie.
În cadrul acestor sedinte, au fost licitate un numar de 273 terenuri si 4 spatii.
Dintre acestea s-au adjudecat 270 terenuri şi 3 spaţii, pentru care s-au încheiat un numar de
273 contracte de închiriere.
Suprafaţa totală închiriată:
- 7.903,00 mp terenuri din intravilan;
- 83,365 mp spaţii.
La licitaţiile organizate nu s-au înregistrat contestaţii.

VALORIFICARE PATRIMONIU
Concesionare terenuri apartinand domeniului privat al municipiului:
-

Suprafata totala 13.839 m.p.

-

Valoare totala 8.109,68 euro/an.

Vanzare terenuri apartinand domeniului privat al municipiului:
- Vanzare prin licitatie publica, in suprafata totala de 416 mp si valoare totala de 22.873
euro;
- Vanzare cu drept de preemptiune, in suprafata totala de 65 mp si valoare totala de 1.829,51
euro;
- Vanzarea prin licitatie publica a doua unitati locative apartinand domeniului privat de
interes local, situate in bloc F, str. Ion Creanga:


Suprafata utila 66 mp in valoare de 33.428,27 euro;



Suprafata utila 56 mp in valoare de 31.189 euro.

EVIDENTA PERSOANEI
Eliberare acte de identitate:
1. Carti de identitate – 10.778:
-

La expirarea termenului de valabilitate – 6.627;

-

La schimbarea domiciliului – 1.718;

-

In locul celor pierdute – 1.052;

-

Pentru prima data personelor cu varsta cuprinsa intre 14 – 18 ani – 1.072;

-

Alte cazuri – 309.

2. Carti de identitate provizorii – 307.

STARE CIVILA
Au fost inregistrate 2.508 acte de stare civila:
-

1.503 acte de nastere;

-

239 acte de casatorie;

-

766 acte de deces.

Au fost eliberate la cerere, persoanelor indreptatite 1.886 certificate de stare
civila(duplicate):
-

1.429 certificate de nastere;

-

157 certificate de casatorie;

-

300 certificate de deces.

POLITIA LOCALA


Contravenţii constatate -1.598 - in creştere cu 48% faţă de anul 2014;



Sancţiuni aplicate în valoare de 337.237,5 lei – in creştere cu 23% faţă de anul 2014;



Controale şi verificări efectuate în domeniile stabilite prin lege – 698 - in creştere cu
115%, faţă de anul 2014;



Verificări şi soluţionări ale peţiţilor şi sesizărilor cetăţenilor privind nerespectarea
normelor legale -254 - creştere cu 30% faţă de anul 2014;

Pe parcursul anului 2015, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţia Locală au constatat
un număr de 14 infracţiuni flagrante săvârşite pe raza municipiului Alexandria si au
imobilizat un număr de 37 făptuitori.
Poliţistii locali au intervenit la 1.100 sesizări efectuate de catre cetateni prin Dispeceratul
din cadrul Primariei municipiului Alexandria, la numarul 0247/986 si au luat masurile legale
pentru nerespectarea normelor de convietuire sociala sau alte fapte date in competenta
politiei locale.

DISPECERAT
•

Au fost preluate si rezolvate 911 apeluri pe linia Tel Verde, telefonul cetateanului;



Au fost transmise un numar de 10 sesizari, pentru interventie la fata locului, catre Politia
Municipiului Alexandria;



Au fost transmise un numar de aproximativ 1.100 sesizari, pentru interventia la fata
locului, catre Politia Locala;



Au fost transmise un numar de aproximativ 250 sesizari, pentru interventia la fata
locului, catre alte institutii de interes cetatenesc (Administratia Domeniului Public, Apa
Serv, Administratia Strazilor si Constructii Edilitare, Directia Sanitar Veterinara);



S-a inregistrat un numar de 156 solicitari pentru vizualizare imagini surprinse de sistemul
de supraveghere video din partea institutiilor abilitate;



S-a primit un numar de 86 de solicitari pentru eliberare inregistrari video, acestea fiind
puse la dispozitia institutiilor respective;

CENTRUL DE ZI
Centrul de zi are misiunea de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, prin
asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, socializare,
consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională .
-

Capacitatea centrului este de 10 locuri;

-

Nivelul alocatiei de hrana , conform prevederilor legale = 12 lei / zi / copil;

La data de 31.12.2015 se aflau in evidenta un numar de 9 beneficiari ;
Suma cheltuita in anul 2015 cu alocatia de hrana - 10.908,91 lei.

PERSOANE CU DIZABILITATI SI
ASISTENTI PERSONALI
La data de 31.12.2015 se aflau in evidenta 158 asistenti personali pentru persoane cu
handicap grav incadrati cu contract de munca:
-

Cu contract pe perioada determinata un numar de 59 asistenti personali;

-

Cu contract pe perioada nedeterminata 99 asistenti personali.

-

100 sunt angajati pentru persoanele adulte cu handicap grav ;

-

58 pentru minorii cu handicap grav.

La data de 31.12.2015 se aflau in evidentela 192 persoane cu handicap grav care beneficiau
de indemnizatia lunara:
-

145 persoane adulte;

-

47 minori;

In anul 2015 sumele cheltuite cu plata drepturilor salariale ale asistentilor personali si
indemnizatiilor lunare au fost in cuantum de 3.915.441,00 lei astfel:


-2.263.720 lei - reprezentand sumele cheltuite cu plata drepturilor salariale a
asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav;



-1.651.721 lei – reprezentand sumele cheltuite cu plata drepturilor
indemnizatiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav .

In cursul anului 2015 au fost eliberate un numar de 4 carduri legitimatie pentru parcarea
autovehiculelor persoanelor cu handicap.

ASISTENTA PERSOANELOR
VARSTNICE
Serviciile sociale sunt asigurate prin intermediul a 6 ingrijitorilor.
La data de 31.12.2015 se aflau in evidenta 16 beneficiari.
Beneficiarii sunt persoanele vârstnice aflate în stare de risc social, care nu au familie si nu
se afla in intretinerea unei alte persoane, care se afla in imposibilitatea de a-si asigura
nevoile socio-medicale datorita bolii, ori starii fizice sau psihice, care nu realizeaza venituri
proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare.

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
Capacitatea cantinei - 500 locuri.
La data de 31.12.2015 se aflau in evidenta 401 beneficiari, iar in cursul anului au beneficiat
in medie 413 asistati/ luna;
Distribuirea hranei (pranz si cina ) se face la sediul cantinei iar pentru persoanele care nu se
pot deplasa la sediul acesteia le este asigurat transportul gratuit la domiciliu.
Nivelul alocatiei de hrana, conform prevederilor legale este de 12 lei/ zi/ persoana, suma
cheltuita cu alocatia de hrana in anul 2015 a fost de 681.229,54 lei .

AJUTORUL SOCIAL
La data de 31.12.2015 se aflau in plata un numar de 441 dosare de ajutor social, conform
prevederilor Legii nr. 416/2001, fiind beneficiare un numar de 1.036 persoane:
-

persoane singure = 141 dosare ( 141 persoane);

-

familii formate din 2 persoane = 129 dosare ( 258 persoane);

-

familii formate din 3 persoane = 92 dosare ( 276 persoane);

-

familii formate din 4 persoane = 49 dosare ( 196 persoane);

-

familii formate din 5 persoane = 15 dosare ( 75 persoane);

-

familii peste 5 persoane = 15 dosare ( 90 persoane).

AJUTOARE DE URGENTA
AJUTOARE DE INMORMANTARE
In anul 2015 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 504 ajutoare de urgenta
in cuantum total de 487.489,40 lei.

In urma efectuarii anchetelor sociale s-a intocmit documentatia corespunzatoare si au fost
aprobate, prin dispozitia Primarului un numar de 19 ajutoare de urgenta pentru acoperirea
unei parti din cheltuielile cu inmormantarea in cuantum total de 10.347,00 lei.

AJUTOARE PENTRU INCALZIREA
LOCUINTEI
Incalzirea cu energie termica - suma cheltuita in anul 2015 din BL reprezentand ajutoare
pentru incalzirea locuintei in sistem centralizat a fost de 155.810,95 lei, pentru o medie de
aproximativ 346 beneficiari/luna.
Incalzirea cu gaze naturale - suma alocata pentru plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei
cu gaze naturale din bugetul local a fost de 73.590,99 lei, pentru o medie de aproximativ 755
beneficiari/ luna.
In anul 2015 sumele cheltuite cu plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibili petrolieri( altii decat beneficiarii de venit minim garantat) au fost de
55.577,00 lei, platile fiind efectuate o singura data pentru intreg sezonul rece.
In anul 2015 sumele cheltuite cu plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibili petrolieri( beneficiarii de venit minim garantat) au fost de 91.930,00
lei, platile fiind efectuate o singura data pentru intreg sezonul rece.
Suma cheltuita din bugetul local in anul 2015 pentru incalzirea locuintei cu energie electrica
este de 53.121,50 lei.
In perioada iunie-decembrie 2015 s-au intocmit anchete sociale si au fost aprobate ajutoare
materiale constand in lemne de foc pentru un numar de 234 familii sau persoane singure,
ajutoare care au fost distribuite de catre ADP Alexandria.

TICHETE SOCIALE
In anul 2015 s-au acordat beneficii sub forma de tichete sociale pensionarilor, persoanelor
singure si familiilor care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de
trai minimal in perioada sarbatorilor pascale si a sarbatorilor de craciun pentru un numar de
3.524 beneficiari, suma achitata in anul 2015 pentru tichete sociale fiind de 176.200 lei.

FACILITATI PENTRU TRANSPORTUL
PUBLIC DE CALATORI
In anul 2015 au fost acordate facilitati pe transportul public de calatori pentru:
-

18 persoane cu handicap si pentru 5 asistenti personali ai persoanelor cu handicap;

-

174 de pensionari;

-

3 persoane persecutate sau deportate din motive politice;

-

4 persoane luptatori pentru victoria revolutiei din decembrie 1989;

-

2 veterani sau vaduve de razboi;

A fost aprobat transportul gratuit pentru 32 de elevi ai claselor I-VIII care frecventeaza
cursurile in unitatile de invatamant din municipiul Alexandria.

CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU
PERSOANE FARA ADAPOST
Capacitatea adapostului este de 138 locuri.
La data de 31.12.2015 se aflau in evidenta 23 de beneficiari.
Nivelul alocatiei de hrana, conform prevederilor legale = 16,6 lei / zi / persoana.
Suma cheltuita cu alocatia de hrana in anul 2015 este de 119.076,74 lei.

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.
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 2015 au fost in cuantum de 945.340,01
lei, din care cheltuieli de personal 869.970,00 lei ( bugetul de stat) si cheltuieli cu bunuri si
servicii 75.370,01 lei, din care suma 30.825 lei de la bugetul de stat si suma de 44.545,00 lei
de la bugetul local.

ADMINISTRATIA DOMENIULUI
PUBLIC - investitii
AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PADUREA VEDEA, lucrare de investitii cu
valoarea de 3.412.108 lei si care contine urmatoarele etape:
-

alimentare cu apa parc;

-

alimentare cu energie electrica parc;

-

executie sistem automat de irigatii parc;

-

amenajare peisagistica reprezentand executarea infrastructurii, banci, cosuri gunoi,
panouri si indicatoare, arhitectura infochioscuri, vestiar simplu si dublu;

-

foisoare pentru activitati, amenajare zona picnic si locuri gratare, reabilitate locuri de
joaca, teren baschet si teren tenis, reabilitare lista popice;

-

lucrari de plantat arbori si arbusti.

ADMINISTRATIA DOMENIULUI
PUBLIC - investitii


“EXTINDERE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC in zona Pod Vedea – Soseaua de
centura si alimentare cu energie electrica semnal de intrare in municipiul Alexandria –
partea stanga”, lucrare de investitii cu valoarea de 594.925 lei.



“AMENAJARE TEREN DE MINIFOTBAL cu gazon sintetic Strand Vedea”, lucrare de
investitii cu valoarea de 136.265 lei.

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
- intretinere si reparatii -

S-au montat 124 banci pentru odihna.

-

S-au montat 500 banci fara spatar la caselor de pe strazile: Alexandru Ghica, Fabricii,
Muncitorilor, Mestesugari, Victor Antonescu.

-

S-au inlocuit si montat 12 gratare de gradina si s-au construit 15 gratare din caramida in
mai multe zone de blocuri.

-

Pentru colectarea gunoiul stradal au fost montate 107 cosuri.

-

S-au confectionat si montat 34 pergole din lemn.

-

-

S-a realizat imprejmuirea cu plasa bordurata a spatiilor verzi in diferite zone de blocuri 3.787 ml (zona de bl.: 1600, 1501,800, 900, 109, L31, 250, G103, 302, GA, F8, I-uri,
200, 597 si zona Ambulanta )
S-a reabilitat terenul de baschet din Parc Padurea Vedea.

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
- sere si spatii verzi 

Plantat rasad de flori in alveole (lucrare executata in doua etape ) - plante produse in sera
= 260.000 buc;



Plantat bulbi ( achizitionati) in alveole din oras: lalele = 18.900 buc si dalia = 4.150
buc;



Achizitionat bulbi Freesia si s-au plantat in

sera – 10. 000 buc;


Plantat butasi crisantema (achizitionati)

alveole oras


– 7. 000 buc;

Transplantari cu balot de pamant 906 arbusti

– spatii verzi oras si jardiniere ;


Transplantari cu balot de pamant 570 arbori

– spatii verzi strazi.

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
Complexul de Agrement Strand Vedea
Numarul total de intrari la Complexul Strand Vedea in anul 2015, a fost de 28.929;
Numarul total de gratuitati a fost de 2.210;
Reducerile de 50% au fost de 5.357;
Sauna a fost vizitata de 1.570 de persoane;
Jacuzzi-ul de 821 de persoane;
Multifunctionalul de fitness de 128 persoane.

SC ADMINISTRATIA STRAZILOR,
CONSTRUCTII EDILITARE SRL
- reparatii strazi cu mixturi asfaltice S-au efectuat reparatii pe urmatoarele strazi:
-

Av. Al. Colfescu, Fratii Golesti, Cuza Voda, Al. Ghica, I. Creanga, Libertatii, Sos. Turnu
Magurele, 1907, HCC, Negru Voda, Viitorului, Carpati, M. Kogalniceanu, 1 Decembrie,
C. Brancoveanu, Dunarii, Mestesugari, Viilor, Tudor Vladimirescu, Dr. Stanca(tronsonul
Str. Al. Ghica – Str. Unirii).

SC ADMINISTRATIA STRAZILOR,
CONSTRUCTII EDILITARE SRL
- alte lucrari -

Reabilitare cartier de locuinte 700 – 714;

-

Modernizare Str. Mircea cel Batran;

-

Infrastructura si utilitati pe Sos. Turnu Magurele, incinta fostei UM

-

Amenajare sala de culturism;

-

Reparatii parc primarie;

-

Reparatii cu mixturi asfaltice in Piata Centrala;

-

Amenajare parcare la Cimiturul Sf. Adormire;

-

Amenajare parcare si reparatii trotuare si intrari in curti pe Str. Carpati(tronsonul Str. M.
Filipescu – str. Bucuresti);

-

Amenajare parcare pe Str. M. Filipescu;

-

Reparatii trotuare str. Ion Creanga( tronsonul str. Libertatii - str. Dunarii);

-

Reparatii trotuare si intrari in curti str. HCC( tronsonul Str. Libertatii - str. Negru Voda).

S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE
S.R.L.
In prezent societatea administreaza un numar de 36 condominii, aproximativ, 6000 de
apartamente, pentru care in anul 2015 s-au efectuat lucrari de: reparatii subsoluri, montat
lampi cu senzori, zugravit scari, reparatii terase.

S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.
- antemasuratori si devize estimative 

Amenajare Gradinita in incinta Scolii Gimnaziale Al.Colfescu;



Imobil din str.Dunarii, nr.282, bl.GA4, sc.A, parter;



Bloc B10, scara A, str.1 Mai, nr.107;



Bloc B10, scara B, str.1 Mai, nr.107;



Bloc B11, str.1 Mai, nr.107;



Bloc 100 G Fil., str.Dunarii, nr.364;



Bloc J 130, str.Independentei;



Bloc S2, scara A, str.Dunarii;



Bloc S4, scara A, str.Dunarii;



Gradinita cu program normal nr.5, str.Libertatii, nr. 3A;



Bloc B8, ap.38, str.1 Mai, nr.107;



Modernizare Piata Agroalimentara Centrala.

S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.
- documentatii audit energetic 

Colegiul National Al.I.Cuza (fostul atelier);



Gradinita cu program prelungit nr.7;



Scoala Gimnazial nr.5;



Cladire sala de sport de la Colegiul National Al.D.Ghica;



Cladire Scoala Gimnaziala nr.7;



Cladire internat de la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat;



Colegiul National Al.D.Ghica;



Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul;



Cladire sala de sport de la Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul;



Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu;



Cladire cantina Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu.

S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.
- documentatii pentru obtinerea autorizatiei de
construire 

Sarpanta Gradinita cu program prelungit nr.5;



Transformare sala de clasa in sala de sport la Gradinita cu program prelungit nr.6;



Amenajare teren de minifotbal cu gazon sintetic Strand Vedea;



Amenajare sala de culturism in imobilul situat in str. Dunarii nr. 20-24;



Amenajare Centru Medical de Profilaxie Oro-dentara;



Amenajare 2 grupuri sanitare publice;



Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala Alexandru Colfescu;



Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala nr.7;



Amenajare teren sintetic la Colegiul National Al.D.Ghica;



Amenajare teren sintetic la Colegiul National Al.I.Cuza.

S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.
- expertize tehnice 

Gradinita nr.2;



Gradinita cu program normal nr.3;



Gradinita cu program prelungit nr.10;



Gradinita cu program normal nr.11;



Reabilitare, modernizare internat Liceul Pedagogic Mircea Scarlat;



Liceul Teoretic Al.I.Cuza (fostul atelier);



Sala de festivitati a Colegiului National Al.D.Ghica;



Gradinita cu program prelungit nr.7;



Scoala Gimnaziala nr.7;



Scoala Gimnaziala nr.5;



Imobil situat in str.V. Antonescu nr.8;



Imobil situat in str.Viitorului zona blocurilor I2 – I3;



Amenajare sala de culturism in imobilul situat in str.Dunarii nr. 20-24.

S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L.
- proiecte tehnice 

















Construire sala de sport la Gradinita cu program prelungit nr.7;
Construire imprejmuire la Liceul teoretic Al.I.Cuza;
Sarpanta Gradinita cu program prelungit nr.5;
Transformare sala de clasa in sala de sport la Gradinita cu program prelungit nr.6;
Construire imprejmuire la Scoala Gimnaziala nr.7;
Construire imprejmuire incinta Scoala Gimnaziala Al.Colfescu;
Imprejmuire zona U.M.;
Amenajare teren de minifotbal cu gazon sintetic Strand Vedea;
Amenajare sala de culturism imobil situat in str.Dunarii nr. 20-24;
Amenajare Centru Medical de Profilaxie Oro-dentara;
Amenajare 2 grupuri sanitare publice;
Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala Alexandru Colfescu;
Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala nr.7;
Amenajare teren sintetic la Colegiul National Al.D.Ghica;
Amenajare teren sintetic la Liceul Teoretic Al.I.Cuza;
Amenajare sala de examinare auto cu acces din exterior;
Amenajare sediu Serviciul Public Comunitar Regim permise de conducere si
inmatriculari vehicule – Teleorman.

S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L
- studii de fezabilitate 

Imprejmuire zona U.M.;



Amenajare teren de minifotbal cu gazon sintetic Strand Vedea;



Amenajare 2 grupuri sanitare publice;



Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala Alexandru Colfescu;



Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala nr.7;



Amenajare teren sintetic la Colegiul National Al.D.Ghica;



Amenajare teren sintetic la Liceul Teoretic Al.I.Cuza.

S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L
- studii geotehnice 

Gradinita nr.2;



Gradinita cu program normal nr.3;



Gradinita cu program prelungit nr.10;



Gradinita cu program normal nr.11;



Reabilitare, modernizare internat Liceul Pedagogic Mircea Scarlat;



Liceul Teoretic Al.I.Cuza (fostul atelier);



Sala de festivitati a Colegiului National Al.D.Ghica;



Gradinita cu program prelungit nr.7;



Scoala Gimnaziala nr.7;



Scoala Gimnaziala nr.5;



Imobil situat in str.V. Antonescu nr.8;



Imobil situat in str.Viitorului zona blocurilor I2 – I3;



Amenajare sala de culturism imobil situat in str.Dunarii nr.20-24.

S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L
- studii geotehnice 

Amenajare teren de minifotbal cu gazon sintetic Strand Vedea;



Amenajare grup sanitar public – zona Parc Cinematograf;



Amenajare grup sanitar public – zona Parc CEC-Prefectura;



Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala Alexandru Colfescu;



Amenajare teren sintetic la Scoala Gimnaziala nr.7;



Amenajare teren sintetic la Colegiul National Al.D.Ghica;



Amenajare teren sintetic la Liceul Teoretic Al.I.Cuza;



Amenajare sala de culturism in imobilul situat in str.Dunarii nr.20-24;



Amenajare Centru Medical de Profilaxie Oro-dentara.

S.C. PIETE SI TARGURI ALEXANDRIA
S.R.L
In perioada analizata societatea a functionat cu un numar de 45 de angajati, principalul
obiect de activitate fiind inchirierea bunurilor bunurilor.
In anul 2015 societatea a inregistrat venituri de 1.320.785 lei, cheltuieli in suma de
1.238.926 lei si a inregistrat un profit brut de 81.859 lei.

S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R. L. –

caini fara stapan -

S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R. L.
– alte activitati In cursul anului 2015 au fost efectuate 472 de tuberculinari la bovine, au fost recoltate 373
probe sange bovine, 100 probe sange cabaline, 175 probe sange ovine-caprine, 12 probe
sange porci si 30 probe sange pasare.
S-au vaccinat anticarbunos 444 capete bovine, 100 capete cabalinene si 2.820 ovine si
caprine.
Au fost efectuate 1.311 vaccinari antirabice la caini, s-au recoltat 20 probe stern porc, 150
examene trichineloscopice la carnea de porc.

S.C. TERMIC CALOR SRTV S.R.L.
- producere si furnizare agent termic In cursul anului 2015 activitatea efectiva de furnizare a energiei termice catre populatie a
avut loc in doua etape: intervalul 06. 11. 2014 – 31. 12. 2015 respectiv 01. 01. 2015 – 31. 03.
2015.
Din cele aproximativ 15.100 apartamente construite in municipiul Alexandria, S.C. TERMIC
CALOR SERV S.R.L. a furnizat agent termic in perioada 01. 01. 2015 – 31. 03. 2015, unui
numar de 710 apartamente situate in zone aferente strazii 1 Mai, pentru blocul 49G de
locuinte sociale, precum si la sediul Politiei Municipale Alexandria.
Dupa debransarile efectuate in cursul verii, in sistem au mai ramas 530 apartamente carora li
s-a furnizat energie termica in perioada 06. 11. 2015 – 31. 12. 2015.
Producerea energiei termice s-a realizat majoritar din centrala termica de cvartal CT 3 cu
functionare pe gaze naturale, care a livrat agent termic atat consumatorilor casnici din zona
apropiata, cat si punctelor termice PT 5 si PT 14. Totodata, centrala termica tip modul CT 20
a produs si furnizat energie termica pentru blocul 49 G de locuinte sociale.

S.C. TERMIC CALOR SRTV S.R.L.
- alte activitati Societatea a efectuat servicii de mentenanta, avand incheiate contracte cu urmatoarele institutii:
•

Gradinita nr. 3, Gradinita nr. 5, Gradinita cu P.P. nr. 6, Gradinita cu P.P. nr. 7, Gradinita cu P. P. nr. 8,
Gradinita cu P.P. nr. 10;



Sc. Gimnaziala nr. 2 „Mihai Viteazul”, Sc. Gimnaziala „Alexandru Colfescu”, Sc. Gimnaziala nr. 5,
Sc. Gimnaziala nr. 6, Sc. Gimnaziala nr. 7;



Liceul Teoretic „Constantin Noica”;



Asociatia de Locatari blocurile CO1-CO2, blocul P4;



Asociatia de Locatari blocurile CO1-CO2, blocul P5;



Asociatia de Locatari blocurile CO1-CO2, blocul P9;



Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman – Sediul Politiei Municipale Alexandria;



Municipiul Alexandria (CT Sediu Primaria Alexandria).

S-au efectuat lucrari diverse de reparatii ale instalatiilor de incalzire, pentru urmatoarele institutii:


Liceul Tehnologic „Nicolae Balcescu”;



Sc. Gimnaziala nr. 2 „Mihai Viteazul”;



Sc. Gimnaziala „Alexandru Colfescu”;



Gradinita cu PP. nr. 6;



Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman - Sediul Politiei Municipale Alexandria.

S.C. TRANSLOC PREST S.R.L.
In anul 2015 societatea a efectuat transport de calatori deservind Municipiul Alexandria si un
numar de 20 de localitati, cu 17 mijloace de transport: 8 autobuze, 5 microbuze si 4 autocare.
In 2015 a transportat un numar de 12.204 abonati si 173.971 calatori pe baza de bilet care au
generat venituri totale de 1.523.760 lei.
Din activitatea de inchiriere mijloace de transport pentru diverse deplasari si excursii s-a obtinut
suma de 117.576 lei.
In anul 2015 au beneficiat de transport gratuit pe raza municipiului un numar de 575 de calatori:
-

23 persoane cu handicap;

-

4 revolutionari;

-

3 persoane persecutate politic;

-

2 veterani de razboi;

-

180 de pensionari;

-

331 elevi de la Liceul Tehnologic Nr. 1;

-

32 elevi care locuiesc in zona ANL PECO

Din resurse proprii societatea a achizitionat un autocar cu 51 de locuri.

AUDITUL INTERN
Misiuni ad-hoc:
 Finalizare misiune ad-hoc (din anul 2014) de verificare a activitatii financiar-contabile la
Asociatia Proprietarilor de Apartamente, Condominiul nr.81;
 - Misiune ad-hoc pentru verificarea activitatii financiar contabile la SC Termic Calor Serv SRL
Alexandria;
 - Misiune ad-hoc pentru verificarea activitatii financiar-contabile la SC Serviciul Sanitar
Veterinar SRL Alexandria;
Misiuni planificate:
 1. Primaria Municipiului Alexandria;
 2. SC Administratia Strazilor si Constructiilor Edilitare SRL (unitate in subordinea C.L
Alexandria) ;
 3. Activitatea fnanciar contabila la unitatile de invatamant preuniversitar de stat:
 - Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria
 - Scoala Gimnaziala nr. 5 Alexandria
 - Gradinita cu Program Prelungit nr.7 Alexandria
 4. Gradinita cu Program Prelungit nr.6 Alexandria
 5. SC TR Administrare Imobile SRL (unitate in subordinea C.L Alexandria);

