
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveste: modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de întreținere străzi 
pentru anul 2020în Municipiul Alexandria.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară, având in vedere:

∑ Referatul de aprobare nr. 10254/18.05.2020 al Primarului municipiului Alexandria;
∑ Raportul de specialitate nr. 10255/18.05.2020 al Biroului investiții fonduri cu finanțare internă, Biroului 

investiții fonduri cu finanțare externăși Direcției economice;
∑ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria;
∑ Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societății Comerciale Administrația Străzilor, 

Construcții Edilitare SRL;
∑ Prevederile HCL nr. 66/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a 

gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului 
public și privat al Municipiului Alexandria;

∑ Prevederile HCL nr. 45/ 14.02.2020 privind aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de întreținere 
străzi pentru anul 2020 in Municipiul Alexandria;

∑ Prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

∑ Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;

∑ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d si alin. (7) lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ al Romaniei.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin. (5) și aleart. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modificași se completeazăProgramul de execuție a lucrărilor de intreținere străzi pentru anul 2020în 
Municipiul Alexandria care va avea cuprinsul prevăzut în anexala prezenta hotărâre.
Art. 2. Programul de lucrări cuprinde obiectivele și valoarea lucrărilor.
Art. 3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 
Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății 
Comerciale Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, Direcției economice, Biroului investiții fonduri cu 
finanțare externăși Biroului investiții fonduri cu finanțare internădin cadrul Primăriei municipiului Alexandria, 
pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier,

AUGUSTIN IOANCONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,

ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU
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JUDETUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Nr. 10254/18.05.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a 

lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020 în Municipiul Alexandria.

În 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 și privat face 

obiectul Contractului de delegare a gestiunii încheiat cu SC Administrația Străzilor, Construcții 

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

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

¸ construi, moderniza, exploata şi întreţine străzile, drumurile, podurile, viaductele, pasajele 

rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane;

¸ organiza şi optimiza circulaţia rutieră şi pietonală;

¸ instala, întreţine şi asigurar 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 din Municipiul 

Alexandria.

Conform prevederilor Contractului, municipiul Alexandria în calitate de delegatar are ca sarcină

,,aprobarea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemului de utilități publice 

incidente serviciului precizat’’.

În acest sens, in sedința din luna februarie, s-a aprobat Programul de execuție a lucrărilor de 

întreținere străzi pentru anul 2020în Municipiul Alexandria.

Programul de lucrări anexat hotărârii de consiliu local este structurat pe obiective și conține 

valoare lucrărilor care sunt preconizate a se realiza în anul curent de către Societatea comercială

Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, în temeiul Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat. 

Pe parcursul executării programului în cauză, pe lângă lucrările aprobate, au fost identificate 

lucrări suplimentare care sunt necesare a fi realizate, avându-se în vederea satisfacerii nevoilor de 

interes public general ale colectivității locale, impunându-se astfel modificarea și completarea 



Programului de execuție a lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020în municipiul Alexandria, prin 

includereaurmătoarelor lucrări:

ÿ lucrări de executare marcaje rutiere in municipiul Alexandria-treceri de pietoni;

ÿ sistem de montare panou de informare si instalare la locatie 50x80 cm (lei/buc);

ÿ sistem de montare panou de informare si instalare la locatie 200x300 cm (lei/buc).

Lucrarile de marcare se executa pentru asigurarea conditiilor de siguranta in trafic. Marcajele 

rutiere se vor executa la trecerile de pietoni, din benzi de material termoplastic reflectorizant care au o 

rezistenta crescuta in timp.

Cu privire la sistemele de montare prezentate mai sus, acestea sunt necesare pentru amplasarea 

panourilor de informare si publicitate aferente proiectelor cu finantare din fonduri europene 

nerambursabile.

Urmare celor prezentate, am propus un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și 

completării Programului de execuție a lucrărilor de intreținere străzi pentru anul 2020în Municipiul 

Alexandria. Măsura propusă este necesară avand in vedere necesitateaîndeplinirii obiectivelor 

delegatarului stabilite prin Contractul de delegarea gestiunii, astfel:

∑ îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de odihnă ale utilizatorilor/beneficiarilor prin promovarea 

calităţii şi eficienţei acestor servicii;

∑ dezvoltarea durabilă a serviciilor;

∑ decongestionarea drumurilor publice şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat cu 

scopul fluidizării traficului auto şi pietonal, în special în zona centrală şi pe străzile principale cu 

trafic intens. 

Legalitatea prezentului proiect de hotărâre este stabilită de următoarele acte normative:

∑ Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societății Comerciale Administrația 

Străzilor, Construcții Edilitare SRL;

∑ Prevederile HCL nr. 66/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de 

delegare a gestiuniii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de 

administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria;

∑ Prevederile HCL nr. 45/14.02.2020 privind aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de 

intreținere străzi pentru anul 2020în municipiul Alexandria;

∑ Prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

∑ Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;

∑ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d si alin. (7) lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei.

Propunerea de mai sus fiind legală, necesarăși oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun inițierea unui proiect 



de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Programului de execuție a lucrărilor de 

intreținere străzi pentru anul 2020în Municipiul Alexandria. 

Biroul investiții fonduri cu finanțare internă, Biroul investiții fonduri cu finanțare externăși 

Direcția Economicădin cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate 

care, impreună cu intreaga documentație, va fi prezentată Consiliului Local al Municipiului Alexandria 

pentru dezbatere și aprobare.

PRIMAR,

Victor DRĂGUȘIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
BIROU INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE INTERNĂ
BIROU INVESTIȚII FONDURI CU FINANȚARE EXTERNĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 10255/18.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a 

lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020 în Municipiul Alexandria.

Prin Referatul de aprobare nr. 10254/18.05.2020 Primarul Municipiului Alexandria supune 

dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și 

completării Programului de execuție a lucrărilor de întretinere străzi pentru anul 2020, în Municipiul 

Alexandria, program ce va fi adus la îndeplinire de către SC Administrația Străzilor, Construcții 

Edilitare SRL.Propunerea privind inițierea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea modificării și 

completării Programului de execuție a lucrărilor de intreținere străzi pentru anul 2020 in Municipiul 

Alexandria este oportunăși legală, drept pentru care se va iniția proiectul de hotărâre propus care, 

împreuna cu întreaga documentație, va fi depus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al 

Municipiul Alexandria. 

Programul de lucrări pentru anul 2020 aprobat in ședința din 14 februarieprin Hotarârea de 

consiliu nr. 45 va fi completat prin includerea următoarelor lucrări:

ÿ lucrări de executare marcaje rutiere in municipiul Alexandria-treceri de pietoni;

ÿ sistem de montare panou de informare si instalare la locatie 50x80cm (lei/buc);

ÿ sistem de montare panou de informare si instalare la locatie 200x300cm (lei/buc).

1. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii are ca scop aprobarea modificării și completării Programului 

de execuție a lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020în Municipiul Alexandria.

Conform prevederilor capitolului 5, art. 5.1. lit. ,,b” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului 

de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria, aprobat prin HCL nr. 

66/31.03.2011, Municipiul Alexandria are ca sarcină aprobarea programelor de reabilitare, extindere şi 

modernizare a sistemului de utilităţi publice incidente serviciului public precizat.



2. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE

Motivarea rezidă din prevederile legislative care impun eficientizarea serviciilor publice prestate 

catre colectivitatile locale.

Lucrarile de marcare se executa pentru asigurarea conditiilor de siguranta in trafic. Marcajele 

rutiere se vor executa la trecerile de pietoni, din benzi de material termoplastic reflectorizant care au o 

rezistenta crescuta in timp.

Cu privire la sistemele de montare prezentate mai sus, acestea sunt necesare pentru amplasarea 

panourilor de informare si publicitate aferente proiectelor cu finantare din fonduri europene 

nerambursabile.

Prin Contractul de delegare a gestiunii aprobat prin HCL nr. 66/2011, au fost aprobate

obiectivele delegatarului prin Contractul de delegarea gestiunii, astfel:

∑ îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de odihnă ale utilizatorilor/beneficiarilor prin promovarea 

calităţii şi eficienţei acestor servicii;

∑ dezvoltarea durabilă a serviciilor;

∑ decongestionarea drumurilor publice şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat cu 

scopul fluidizării traficului auto şi pietonal, în special în zona centrală şi pe străzile principale cu 

trafic intens. 

3. LEGALITATEA PROIECTULUI

Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative:

∑ Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societății Comerciale Administrația 

Străzilor, Construcții Edilitare SRL;

∑ Prevederile HCL nr. 66/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de 

delegare a gestiuniii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de 

administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria;

∑ Prevederile HCL nr. 45/14.02.2020 privind aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de 

intreținere străzi pentru anul 2020 în municipiul Alexandria;

∑ Prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

∑ Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;

∑ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d si alin. (7) lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei.



Urmare celor expuse, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei, s-a întocmit Raportul de specialitate la aprobarea modificării și completării 

Programului de execuție a lucrărilor de întreținere străzi pentru anul 2020, în Municipiul Alexandria. 

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere și aprobare 

Consiliului local al Municipiului Alexandria.

BIROU INVESTITIIFONDURI      BIROU INVESTIȚII FONDURI DIRECȚIA  ECONOMICĂ
CU FINANTARE EXTERNA CUFINANȚARE INTERNĂ

Șef birou,                               Sef birou, Director executiv,
UNTEȘU ANDREEA PIRJOLEA CLAUDIA GAFENCU HARITINA



ROMÂNIA ANEXĂ LA  HCL  nr. 140
JUDEȚUL TELEORMAN din 27.05.2020
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

NR
CRT

DENUMIRE
VALOARE

LUCRĂRI/LEI

VALOARE 
LUCRĂRI/LEI 

CU TVA
  I      STRĂZI - lucrări de reparații cu mixtură stocabilă

1 ALEXANDRU COLFESCU 3,221.65 3,833.76

2 ALEXANDRU GHICA 5,154.17 6,133.46

3 BUCUREȘTI 3,224.01 3,836.57

4 CARPAȚI 2,578.26 3,068.13

5 CUZA VODĂ 5,802.28 6,904.71

6 DUNĂRII 3,865.04 4,599.39

7 GHEORGHE DOJA 1,932.52 2,299.70

8 FRAȚII GOLEȘTI 1,934.88 2,302.51

9 MEȘTEȘUGARI 3,867.40 4,602.20

10 NEGRU VODĂ 5,799.92 6,901.90

11 NICOLAE BĂLCESCU 3,222.83 3,835.17

12 TUDOR VLADIMIRESCU 1,932.52 2,299.70

13 TURNU MĂGURELE 5,156.53 6,136.27

14 VICTOR ANTONESCU 3,865.04 4,599.39

TOTAL STRĂZI mixtură stocabilă 51,557.05 61,352.86

II STRĂZI - lucrări de reparații cu mixtură asfaltică
1 ALEXANDRU GHICA 20,810.16 24,764.09
2 BUCUREȘTI 16,155.63 19,225.20
3 CUZA VODĂ 24,417.29 29,056.58
4 DUNĂRII 20,487.98 24,380.70
5 LIBERTĂȚII 22,996.62 27,365.98
6 MEȘTEȘUGARI 16,157.08 19,226.92
7 TURNU MĂGURELE 37,015.90 44,048.92
8 VICTOR ANTONESCU 8,694.48 10,346.43

PROGRAM DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE
 STRĂZI PENTRU ANUL 2020, ÎN MUNICIPIUL ALEXANDRIA



                                              TOTAL STRĂZI mixtură asfaltică 166,735.14 198,414.82

III MARCAJE STRĂZI

1 1907 1,861.53 2,215.22

2 1 DECEMBRIE 7,612.14 9,058.45

3 1 MAI 3,978.45 4,734.36

4 AGRICULTORI 3,548.92 4,223.21

5 ALEXANDRU COLFESCU 10,193.48 12,130.24

6 ALEXANDRU GHICA 16,815.65 20,010.62

7 BUCUREȘTI 17,709.46 21,074.25

8 CARPAȚI 17,179.05 20,443.07
9 CONSTANTIN BRÂNCOVEANU 15,235.30 18,130.01

10 CUZA VODĂ 18,454.89 21,961.32

11 DOCTOR STÂNCĂ 6,572.00 7,820.68

12 DUNĂRII 35,418.91 42,148.50

13 FABRICII 1,627.91 1,937.21

14 FRAȚII GOLEȘTI 3,488.56 4,151.38

15 GHEORGHE DOJA 2,508.77 2,985.44

16 HCC 3,929.43 4,676.02

17 INDEPENDENȚEI 4,444.82 5,289.33

18 ION CREANGĂ  14,268.13 16,979.07

19 LIBERTĂȚII 19,066.46 22,689.09

20 MEȘTEȘUGARI 3,304.85 3,932.77

21 MIHAIL KOGĂLNICEANU 3,317.06 3,947.30

22 MIHĂIȚĂ FILIPESCU 6,681.86 7,951.41

23 MIRCEA CEL BĂTRÂN 7,725.76 9,193.66

24 MUNCITORI 1,260.49 1,499.98

25 NEGRU VODĂ 20,119.21 23,941.86

26 NICOLAE BĂLCESCU 2,558.68 3,044.82

27 PARC PĂDUREA VEDEA 37,237.97 44,313.18

28 TUDOR VLADIMIRESCU 3,562.01 4,238.79

29 TURNU MĂGURELE 29,522.20 35,131.42

30 VEDEA 636.79 757.78

31 VICTOR ANTONESCU 3,427.32 4,078.51

32 VIITORULUI 2,815.83 3,350.84

33 Lucrări de executare marcaje rutiere în municipiul Alexandria-treceri de pietoni 36,733.99 43,713.45

TOTAL MARCAJE STRĂZI 362,817.88 431,753.24



IV CARTIERE -lucrari reparații*)

1 CVARTAL 62  (între străzile Libertății-N.Bălcescu-Dunării-Agricultori) 8,683.82 10,333.75

2 CVARTAL 63 (între străzile Libertății-N.Bălcescu-Dunării-Fr. Golești) 11,565.41 13,762.84

3 CVARTAL 64  (între străzile Fr.Golești-Dunării-1 Mai-Libertății) 10,115.75 12,037.74

4 CVARTAL 65  (între străzile 1 Mai-Dunării-București-Libertății) 13,010.35 15,482.32

5 CVARTAL 73 (între străzile Dunării-Libertății-1907-HCC) 9,413.98 11,202.64

6 CVARTAL 76 (între străzile Dunării- Tr. Măgurele) 10,832.89 12,891.14

7 CVARTAL 79 (între străzile Dunării-1907-Negru Vodă-Dr. Stâncă) 130,334.36 155,097.89

8 CVARTAL 93 (între străzile Dunării-București-N.Vodă-1Mai) 20,220.83 24,062.79

9 CVARTAL 94  (între străzile Dunării-1 Mai-N.Vodă-Fr. Golești) 16,609.08 19,764.81

10 CVARTAL 95 (între străzile Dunării-Fr. Golești-N.Vodă-N.Bălcescu) 17,352.27 20,649.20
TOTAL CARTIERE 248,138.74 295,285.12

V INVESTIȚII 
1 Amenajare curte la Grădinița cu Program Normal nr. 5 626,077.31 745,031.99
2 Reabilitare cartier zona blocurilor ANL-sere 2,278,061.58 2,710,893.28

TOTAL INVESTIȚII 2,904,138.89 3,455,925.27
VI ALTE LUCRĂRI

1 Întreținere indicatoare de circulație, semafoare și deservire centru comandă 360,967.43 429,551.24
2 Lucrări de montare relantisoare în municipiul Alexandria 60,359.92 71,828.30
3 Lucrări de marcare parcări 88,929.38 105,825.96
4 Lucrări de protecție antiîngheț fântână arteziană (demontare) 4,603.20 5,477.81
5 Lucrări de întreținere drum acces izvor 33,819.09 40,244.71
6 Lucrări de întreținere drum acces vii 104,415.17 124,254.05

13 Înlocuire indicatoare rutiere 54,950.85 65,391.51
18 Lucrări de montare potecție antiîngheț fântână arteziană (montare) 11,336.80 13,490.79
19 Lucrări de demontare relantisoare în municipiul Alexandria 11,399.84 13,565.81
21 Lucrări de reparații trotuar pe str.Dunării, tronson platou ANAF, str. Ion Creangă 39,636.00 47,166.84
22 Lucrări de întreținere și reparații curente str. Doctor Stâncă (tronson str. Dunării-str. Mircea cel Bătrân) 383,612.57 456,498.95
23 Lucrări de întreținere și reparații curente str. Negru Vodă 2,851,545.31 3,393,338.92
24 Lucrări de întreținere și reparații curente str. Ion Creangă 1,262,995.13 1,502,964.21
25 Lucrări de reparații gradinița cu program prelungit Ion Creangă 16,219.88 19,301.66
26 Lucrări de montat parapeți de protecție pietonală 26,716.82 31,793.02
27 Lucrări de reparații parcare bl. M9 25,524.41 30,374.05
28 Lucrări de reparații pe strada Profesor Ion Moraru și trotuarul aferent 177,687.08 211,447.63
29 Sistem de montare panou de informare și instalare la locație 50x80 cm (lei/buc) 733.06 872.35
30 Sistem de montare panou de informare și instalare la locație 200x300 cm (lei/buc) 2,263.09 2,693.08

             TOTAL ALTE LUCRĂRI 5,517,715.03 6,566,080.89
      TOTAL GENERAL 9,251,102.73 11,008,812.20



PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier,

AUGUSTIN IOAN

*) Încadrarea în cvartale va respecta prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliu local
 nr. 46/28.02.2011-Plan intravilan numerotare cadastrală a cvartalelor.


