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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: aprobarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi 

pentru anul  

    2019 in Municipiul Alexandria. 

 

  

 In municipiului Alexandria, serviciile de utilitate publică şi de interes public local se 

realizează prin operatori specializaţi şi prin structuri de subordonare locală înfiinţate de Consiliul 

Local. 

 La nivelul municipiului, serviciul comunitar de administrare a domeniului public si privat 

face obiectul Contractului de delegare a gestiunii incheiat cu SC Administratia Strazilor, 

Constructii Edilitare SRL Alexandria in baza HCL nr. 66/31 martie 2011. 

 Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul şi obligaţia de a: 

 construi, moderniza, exploata şi întreţinere strazile, drumurile, podurile, viaductele,  

pasajele rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; 

 organiza şi optimiza circulaţia rutiera şi pietonala; 

 instala, întreţine şi asigurarea funcţionarii sistemelor de semnalizare şi dirijare a 

circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia; 

 înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi 

reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale din 

Municipiul Alexandria. 

 Conform prevederilor Contractului, municipiul Alexandria in calitate de delegatar are ca 

sarcina ,,aprobarea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemului de utilitati 

publice incidente serviciului precizat’’. 



In acest sens, in sedintele din luna februarie, respectiv martie  s-a aprobat Programul de 

executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru trimestrul I si pe semestrul I al anului 2019 in 

Municipiul Alexandria. 

Pentru indeplinirea obiectivelor delegatarului inscrise in contractul de delegare, se 

propune aprobarea Programului de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru intreg anul 

2019, in Municipiul Alexandria. 

Lucrarile care se au in vedere a se realiza in perioada de referinta cuprind reparatii strazi, 

marcaje parcari, intretinerea indicatoarelor de circulatie si semafoarelor, montare relantisoare, 

lucrari de reparatii la unitatile locative, lucrari de investitii.  

Programul propusa este necesar, avand in vedere necesitatea satisfacerii urmatoarelor 

activitati la nivelul Municipiului Alexandria: 

 întreţinerea strazilor; 

 organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale;  

 instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei 

urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia; 

 înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi 

reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale in 

conditii de eficienta economica si calitativa. 

Legalitatea prezentului proiect de hotarare este stabilita de: 

 Legea nr. 215/2001Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Prevederile HCL nr. 66/31 martie 2011 privind stabilirea modalitatii de atribuire a 

contractului de delegare a gestiuniii si atribuirea contractului de delegare a gestiunii 

pentru serviciul de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 162/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria, prin 

Consiliului local al Municipiului Alexandria, cu SC Terma Serv SRL pentru constituirea 

Societatii Comerciale cu raspundere limitata Administratia Strazilor, Constructii 

Edilitare; 



 Prevederile HCL nr. 52/27.02.2019 privind aprobarea Programului de executie a 

lucrarilor de intretinere strazi pentru trimestrul I al anului 2019 in Municipiul Alexandria. 

 Prevederile HCL nr. 103/29.03.2019 privind aprobarea Programului de executie a 

lucrarilor de intretinere strazi pentru semestrul I al anului 2019 in Municipiul Alexandria. 

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile art. 

45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea Programului 

de executie a lucrarilor de intretinere strazi pentru anul 2019 in Municipiul Alexandria ce va fi 

realizat de catre  SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL. 

Directia Tehnic Investitii si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului 

Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi 

prezentat Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere si aprobare. 
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