
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T ĂR Â R E

Priveste: aprobarea protocolului de colaborare între muncipiul Alexandria și comuna Nanov 
cu privire la branșarea la utilități a locuitorilor comunei Nanov riverani străzii Mircea Scarlat din 
municipiul Alexandria 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman întrunit în ședință ordinară, avand 
în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 12162 din 14.05.2021 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 12163 din 14.05.2021 al Direcției Juridic-Comercial și al 

Direcției Economice;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- procesul-verbal nr. 10420 din data de 22.04.2021 încheiat între Municipiul Alexandria și 

Comuna Nanov
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
- prevederile art.84 și art. 129, alin (1), și alin (8), lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin (1) și alin (6), și ale art.196, alin. 

(1), lit ‚a’ din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă protocolul de colaborare între muncipiul Alexandria și comuna Nanov cu 
privire la branșarea la utilități a locuitorilor comunei Nanov riverani strazii Mircea Scarlat din 
municipiul Alexandria conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județul Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcției Patrimoniu, Direcției Economice, Comunei Nanov, SC APA SERV 
SRL, SC ENGIE SRL, SC CEZ VÂNZARE SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:
CONSILIER,                                      SECRETAR GENERAL,

Ionela-Cornelia ENE Alexandru-Răzvan CECIU

Alexandria,
Nr.130 din 27 mai 2021



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
PRIMAR

NR. 12162 din 14.05.2021

REFERAT DE APROBARE

Priveste: aprobarea protocolului de colaborare între muncipiul Alexandria și 
comuna Nanov cu privire la branșarea la utilități a locuitorilor comunei Nanov riverani 
străzii Mircea Scarlat din municipiul Alexandria

În data de 22.04.2021 a avut loc la sediul Primariei municipiului Alexandria 
ședința Comisiei pentru actualizarea limitelor hotarului dintre unitatile administrativ 
teritoriale Alexandria și Nanov, judetul Teleorman prin adresa Institutiei Prefectului –
Judetul Teleorman nr. 4783/19.04.2021. 

În cadrul acestei ședințe a fost încheiat procesul verbal nr. 10420 din 22.04.2021 
la solicitarea Primarului comunei Nanov a fost consemnat faptul că locuitorii comunei 
riveranii strazii Mircea Scarlat din municipiul Alexandria se vor putea branșa la utilități 
în aceleași condiții ca cetațenii municipiului Alexandria. Primarul municipiului 
Alexandria a fost de acord cu această solicitare.

În cadrul ședinței de Consiliul local al municipiului Alexandria din data de 
23.04.2021 a fost prezentat și însușit prin vot de către consilierii locali respectivul 
proces-verbal.

Ținând cont de prevederile art.129 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ unde se prevede că: “ Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în
condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin
lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.”

În conformitate cu art. 136 alin (1) propun elaborarea de catre Directia Juridic-
Comercial, Direcția Patrimoniu și de către Direcția Economică a unui proiect de hotărâre 
cu privire la aprobarea protocolului de colaborare între muncipiul Alexandria și comuna 
Nanov cu privire la branșarea la utilități a locuitorilor comunei Nanov riverani străzii 
Mircea Scarlat din municipiul Alexandria

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
PRIMARIA
DIRECȚIA JURIDIC-COMERCIAL
DIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECȚIA ECONOMICA
Nr. 12163 din 14 mai 2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 9 din 28.10.2020 privind asigurarea de materiale 

de protecție sanitară, în mod gratuit, cetățenilor  municipiului Alexandria  care participă  la  scrutinul 
pentru alegerea Senatului și a  Camerei Deputaților din data de 06.12.2020

Necesitatea si oportunitatea proiectului de hotărare.
În data de 22.04.2021 a avut loc la sediul Primariei municipiului Alexandria 

ședința Comisiei pentru actualizarea limitelor hotarului dintre unitatile administrativ 
teritoriale Alexandria și Nanov, judetul Teleorman prin adresa Institutiei Prefectului –
Judetul Teleorman nr. 4783/19.04.2021. 

În cadrul acestei ședințe a fost încheiat procesul verbal nr.10420 din 22.04.2021 la 
solicitarea Primarului comunei Nanov a fost consemnat faptul că locuitorii comunei 
riveranii strazii Mircea Scarlat din municipiul Alexandria se vor putea branșa la utilități 
în aceleași condiții ca cetațenii municipiului Alexandria. Primarul municipiului 
Alexandria a fost de acord cu această solicitare.

În cadrul ședinței de Consiliul local al municipiului Alexandria din data de 
23.04.2021 a fost prezentat și însușit prin vot de către consilierii locali respectivul 
proces-verbal.

Legalitatea proiectului:

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
- prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL       DIRECȚIA ECONOMICA DIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECTOR EXECUTIV,  DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV,

ROXANDRA POSTUMIA CHESNOIU    HARITINA GAFENCU DUMITRU OPREA



Județul Teleorman Anexă

Consiliul Local al Municipiului Alexandria la  H.C.L. nr.130 din 27.05.2021

MUNICIPIUL ALEXANDRIA COMUNA NANOV

Nr. ____ din _________ 2021 Nr. _______ din _________ 2021

PROTOCOL DE COLABORARE

Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu sediul în Municipiul 
Alexandria, str. Dunării, nr. 139, cod fiscal 4652660, cont RO61TREZ24A675000591100X deschis la 
Trezoreria Alexandria, reprezentat de Victor DRĂGUŞIN

și

Comuna Nanov prin Consiliul Local al comunei Nanov cu sediul în Comuna Nanov, str.Dunarii 
nr.180, cod fiscal 4568420, cont RO 72TREZ24A700501200103X deschis la Trezoreria Alexandria, 
reprezentat de Adrian Ghene

1. SCOP:

Branșarea la utilitățile municipiului Alexandria( apa, canal si gaz) a locuitorilor comunei Nanov, 
riverani ai strazii Mircea Scarlat din muncipiul Alexandria

2. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE:

Părţile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru realizarea următoarelor obiective:

Branșarea la utilități a locuitorilor comunei Nanov, riverani ai strazii Mircea Scarlat din muncipiul 
Alexandria

Informarea cetățenilor desprea ceasta facilitate;

Informarea furnizorilor de utilități despre acordul dintre unitățile administrative-teritoriale

3. GRUPUL ȚINTĂ:

Grupul țintă îl reprezintă cetățenii comunei Nanov și furnizorii de utilități.

4. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la datastabilirii limitei de 
hotar de către ANCPI și OCPI Teleorman așa cum a reieșit din cadrul ședinței din data de 22.04.2021 a 



Comisiei pentru actualizarea limitelor hotarului dintre unitatile administrativ teritoriale Alexandria și 
Nanov, judetul Teleorman stabilita prin Ordinul Prefectului Judetul Teleorman nr. 766 din 18.11.2020 
convocata prin adresa Institutiei Prefectului – Judetul Teleorman nr. 4783/19.04.2021. 

5. ROLUL PĂRȚILOR

5.1. Municipiul Alexandria:

- să emită acordul pentru branșarea la utilități

-să elibereze certificate de urbanism și autorizație de construire pentru branșarea la utilități în 
aceleași condiții ca pentru cetățenii municipiului Alexandria.

-să respecte legislația în vigoare cu privire la branșarea cetățenilor la utilitațile publice.

5.2. COMUNA NANOV:

- să informeze cetățenii vizați depre existența prezentului protocol.

-să informeze cetățenii cu privire  la obligativitatea încheierii de contracte între aceștiași 
operator.

6. FINANȚAREA PROTOCOLULUI

Părţile semnatare vor sprijini, în limita atribuţiilor stabilite prin lege şi a alocaţiilor bugetare, 
activităţile cuprinse în prezentul protocol- nu este cazul.

7. CLAUZE DE ÎNCETAREA COLABORĂRII

Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele:

a. la expirarea termenului pentru care a fost încheiat protocolul;

b. hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris;

c. cazul de forţa majoră;

d. nerespectarea întocmai a clauzelor prezentului Protocol, situație în care partea lezată poate

solicită rezilierea unilaterală a acestuia, printr-o notoficare scrisă cu cel puțîn 15 zile înainte de

data rezilierii.



8. ALTE CLAUZE

Comunicările între colaboratori privitor la modul de desfășurare a activităților prevăzute în 
Protocol se efectuează în scris sau prin corespondență electronică.

9. LITIGII

Litigiile de orice fel decurgând din desfășurarea activităților prevăzute în Protocolul de 
Colaborare, se vor soluționa pe cale amiabilă sau, dacă altfel nu este posibil, în instanța.

10. DISPOZIȚII FINALE:

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga 
activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Prezentul protocol de colaborare poate fi prelungit cu acordul parților pentru o perioada de cel 
mult 10 ani.

Acesta poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori 
acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului 
protocol va transmite celorlalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Încheiat astăzi ……………………., în 2 (două) exemplare, toate cu valoare de original, câte un 
exemplar pentru fiecare parte.

Municipiul Alexandria Comuna Nanov

PRIMAR

Victor DRĂGUȘIN PRIMAR

Adrian GHENE



DIRECŢIA ECONOMICĂ

Haritina GAFENCU

SECRETAR GENERAL,

Emilia Mușat

DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL

Postumia CHESNOIU

Președinte de ședință
Consilier,

Ionela-Conelia ENE


