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cu privire la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu SC  

ROFAL SRL ALEXANDRIA  

 

Crearea unui parc care sa asigure tinerilor si copiilor conditii pentru miscare in aer liber, in conditii 

de siguranta, cat si amenajarea unor zone care sa fie adevarate oaze de liniste, verdeata, care sa ofere o 

priveliste relaxanta tuturor categoriilor de varsta, ce va contribui la pastrarea si imbunatatirea starii de 

sanatate a locuitorilor, a constituit si constituie o preocupare permanenta a municipalitatii. 

La solicitarea SC ROFAL SRL de a efectua lucrari de amenajare si intretinere a unei zone din 

Parcul Padurea Vedea apartinand municipiului Alexandria prin titlul de propietate nr. 00181, emis de 

Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de propietate asupra terenurilor, prin referatul de aprobare 

nr. 27066/27.11.2019, Primarul Victor Dragusin propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la 

asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu SC ROFAL SRL, in 

scopul realizarii de lucrari de intretinere a terenului identificat prin indicele 206T, in suprafata de 1.05 ha, 

conform Partii a III- a Evidente de Amenajament din cadrul “ Amenajamentului U.P. Fondul forestier 

propietate publica a primariilor Municipiului Alexandria si Comunei Bragadiru” , elaborate de Institutul de 

Cercetare – Dezvoltare in Silvicultura “ Marin Dracea” – Statiunea de cercetare- Dezvoltare si 

Experimentare- Productie Pitesti”.  

 Necesitatea proiectului rezulta din nevoia administratiei publice locale de a amenaja si intretine  

zona din Parcul Padurea Vedea la standardele unui parc european si de a asigura paza terenului identificat 

prin indicele 206T, in suprafata de 1.05 ha, care in prezent reprezinta un pericol pentru alexandreni si 

pentru turistii de tranzit, oferindu- le o utilizare in conditii de siguranta. 

         Potrivit prevederilor art. 129, alin.(9), lit.a) din OUG 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei:”În 

exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;” 

             Ca urmare a celor expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136, alin (1) si alin. (3) din OUG 57/3 

iulie 2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea de catre Directia Patrimoniu, a unui proiect de 

hotarare cu privire la la asocierea Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria cu 

SC ROFAL SRL  ALEXANDRIA, proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi prezentat spre 

dezbatere si aprobare  Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 



PRIMAR, 

Victor Dragusin 

 

 

 

 


