
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Priveste: modificarea și completareaProgramului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere  

străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria. 

 

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

 Referatul de aprobare  nr. 15125/18.06.2021  al Primarului municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 15126/18.06.2021 al Biroului investiții fonduri cu finanțare internăși 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. 405/19.12.2019 privind aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC Terma 

Serv SRL, în faliment, la SC Administrația Străzilor, Construcții EdilitareSRL catre SC Piețe și Târguri 

Alexandria SRL; 

 Prevederile HCL nr. 106/19.02.2021 privind aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, 

întreținere străzi și clădiri publicepentru anul 2021 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 Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă, 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, cu modificările și completările ulterioare. 

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,cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se modificași se completeazăProgramul de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri 

publicepentru anul 2021 în Municipiul Alexandriacare 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 economiceși Biroului investiții fonduri 

cu finanțare internădin cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare. 

 

           PRESEDINTE DE SEDINȚĂ 

             Consilier,       

  IONELA CORNELIA ENE                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

         Secretar General, 

                                                                                                                  ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU  

Alexandria 

Nr. 158/ 28 iunie2021 



JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 15125/18.06.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

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

lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 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 realiza 

următoarele: 

 construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, 

viaductelor, pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; 

 organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale; 

 instalarea, întreţinerea 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 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, în sedința din luna aprilie, s-a aprobat Programului de execuție a 

lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria. 

Programul de lucrări 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 după cum urmează: 

 Reparații cu mixtură asfaltică pe strada Ion Creangă; 

 Lucrări de reparații cu mixtură asfaltică alei Parc Pădurea Vedea; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere pe strada București; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere pe strada Dunării; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere zona bl. F; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere zona bl. I; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Mărășești; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Oituz; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Veterani; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Alexandru cel Bun; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Dimitrie Cantemir; 



 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Iancu de Hunedoara; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Matei Basarab; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Mihai Viteazul; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Petru Rareș; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Ștefan Cel Mare; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Vlad Țepeș; 

 Reparațieechipament automat semafor; 

 Lucrări de înlocuire indicatoare rutiere; 

 Lucrări de întreținere și reparații curente str. Cuza Vodă;  

 Lucrări de demolare platforme gunoi pe străzile Ion Creangă, Mihăiță Filipescu și Vedea; 

 Lucrări de reparații apartament 17, bloc F, strada Ion Creangă. 

În lumina celor de mai sus se impune modificarea și completarea Programului de execuție a 

lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria 

astfel: 

 Modificarea și completarea capitolului II Lucrări de reparații cu mixtură asfaltică pe străzile din 

municipiul Alexandria cu următoarele: 

 Reparații cu mixtură asfaltică pe strada Ion Creangă; 

 Lucrări de reparații cu mixtură asfaltică alei Parc Pădurea Vedea. 

 Modificarea și completarea capitolului III Executare marcaje rutiere străzi cu următoarele: 

 Lucrări de executare marcaje rutiere pe strada București; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere pe strada Dunării;Lucrări de executare marcaje rutiere 

zona bl. F; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere zona bl. I; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Mărășești; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Oituz; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Veterani; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Alexandru cel Bun; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Dimitrie Cantemir; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Iancu de Hunedoara; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Matei Basarab; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Mihai Viteazul; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Petru Rareș; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Ștefan Cel Mare; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Vlad Țepeș. 

 Modificarea și completarea capitolului VI Alte lucrăridupă cum urmează: 

 Completarea punctului 1-Întreținere, reparații indicatoare de circulație, semafoare și 

deservire centru comandă cu Reparație echipament semafor; 

 Completarea punctului 10-Înlocuire indicatoare rutiere cu lucrările suplimentare 

identificate în teritoriu; 

 Completarea punctului 19-Lucrări de întreținere și reparații curente str. Cuza Vodă cu 

tronsonul cuprins între străzile Ion Creangă și Doctor Stâncă;  

 Lucrări de demolare platforme gunoi pe străzile Ion Creangă, Mihăiță Filipescu și Vedea; 

 Lucrări de reparații apartament 17, bloc F, strada Ion Creangă. 

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

completării Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru 

anul 2021 în Municipiul Alexandria. Modificarile propusese întemeiazăpe obligația îndeplinirii 

obiectivelor delegatarului stabilite prin Contractul de delegarea gestiunii. 



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

a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 405/19.12.2019 privind aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC 

Terma Serv SRL, în faliment, la SC Administrația Străzilor, Construcții EdilitareSRL catre SC Piețe 

și Târguri Alexandria SRL; 

 Prevederile HCL nr. 106/19.02.2021 privind aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de 

reparații, întreținere străzi și clădiri publicepentru anul 2021 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 Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă, 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, cu modificările și completările ulterioare. 

Propunerea de mai sus fiind 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 reparații, 

întreținere străzi și clădiri publicepentru anul 2021 în Municipiul Alexandria.  

Biroul investiții fonduri cu finanțare internăși 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 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Nr. 15126/18.06.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

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

lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul 

Alexandria 

 

Prin Referatul de aprobare nr. 15125/18.06.2021Primarul Municipiului Alexandria supune 

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

completării Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru 

anul 2021 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 reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru 

anul 2021 în Municipiul Alexandria este 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 2010 aprobat in ședința din 23aprilie 

prin Hotarârea de consiliu nr. 107 va fi modificat și completat la capitolul II Lucrări de reparații cu 

mixtură asfaltică pe străzile din municipiul Alexandria, capitolul III Executare marcaje rutiere străziși la 

capitolul VI Alte lucrări. 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.Pe 

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

suplimentare care sunt necesare a fi realizate după cum urmează: 

 Reparații cu mixtură asfaltică pe strada Ion Creangă; 

 Lucrări de reparații cu mixtură asfaltică alei Parc Pădurea Vedea; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere pe strada București; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere pe strada Dunării; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere zona bl. F; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere zona bl. I; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Mărășești; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Oituz; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Veterani; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Alexandru cel Bun; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Dimitrie Cantemir; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Iancu de Hunedoara; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Matei Basarab; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Mihai Viteazul; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Petru Rareș; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Ștefan Cel Mare; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Vlad Țepeș; 

 Reparație echipament automat semafor;  

 Lucrări de înlocuire indicatoare rutiere; 



 Lucrări de întreținere și reparații curente str. Cuza Vodă;  

 Lucrări de demolare platforme gunoi pe străzile Ion Creangă, Mihăiță Filipescu și Vedea; 

 Lucrări de reparații apartament 17, bloc F, strada Ion Creangă. 

În lumina celor de mai sus se impune modificarea și completarea Programului de execuție a 

lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2021 în Municipiul Alexandria 

astfel: 

 Modificarea și completarea capitolului II Lucrări de reparații cu mixtură asfaltică pe străzile din 

municipiul Alexandria cu următoarele: 

 Reparații cu mixtură asfaltică pe strada Ion Creangă; 

 Lucrări de reparații cu mixtură asfaltică alei Parc Pădurea Vedea. 

 Modificarea și completarea capitolului III Executare marcaje rutiere străzi cu următoarele: 

 Lucrări de executare marcaje rutiere pe strada București; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere pe strada Dunării;Lucrări de executare marcaje rutiere 

zona bl. F; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere zona bl. I; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Mărășești; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Oituz; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Veterani; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Alexandru cel Bun; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Dimitrie Cantemir; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Iancu de Hunedoara; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Matei Basarab; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Mihai Viteazul; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Petru Rareș; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere strada Ștefan Cel Mare; 

 Lucrări de executare marcaje rutiere aleea Vlad Țepeș. 

 Modificarea și completarea capitolului VI Alte lucrări după cum urmează: 

 Completarea punctului 1-Întreținere, reparații indicatoare de circulație, semafoare și 

deservire centru comandă cu Reparație echipament semafor; 

 Completarea punctului 10-Înlocuire indicatoare rutiere cu lucrările suplimentare 

identificate în teritoriu; 

 Completarea punctului 19-Lucrări de întreținere și reparații curente str. Cuza Vodă cu 

tronsonul cuprins între străzile Ion Creangă și Doctor Stâncă;  

 Lucrări de demolare platforme gunoi pe străzile Ion Creangă, Mihăiță Filipescu și Vedea; 

 Lucrări de reparații apartament 17, bloc F, strada Ion Creangă. 

Lucrările prezentate mai suspentru modificarea și completarea capitolului II,sunt necesare a se 

realiza deoarece îmbrăcămintea de asfalt prezintă degradări, îngreunând traficul rutier. 

În ceea ce privește propunerile pentru completarea capitolului III, acestea privesc marcajele 

rutiere, necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a traficului rutier și pietonal.  

Referitor la lucrările propuse pentru modificarea și completarea capitolului IV Alte lucrări se au 

în vedere: 

 Completarea activităților de la punctul 1 Întreținere indicatoare de circulație, semafoare și 

deservire centru comandă cu lucrările de reparații pentru echipamentele necesare punerii 

în functiune a semaforului amplasat la intesecția străzii Negru Vodă cu șoseaua Turnu 

Măgurele; 

 Completarea punctului 10Înlocuire indicatoare rutiere cu lucrările suplimentare 

identificate în teritoriu, necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță; 



 Completarea punctului 19 Lucrări de întreținere și reparații curente str. Cuza Vodă, cu 

tronsonul cuprins între străzile Ion Creangă și Doctor Stâncă; 

 Introducerea lucrărilor de demolare a platformelor de deșeuri din zona Germino-strada Ion 

Creangă, zona Policlinică-strada Mihăiță Filipescu, zona Apa Serv-strada Vedea, pentru 

punerea în aplicare a prevederilor HCL nr. 146 si 147 din 27 mai 2021. 

 Lucrări de reparații apartament 17, bloc F, strada Ion Creangă, fiind necesar ca unitatea 

locativă să fie redată circuitului locativ, în vedrerea repartizării. 

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

completării Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru 

anul 2021 în Municipiul Alexandria. Modificarea propusă este propusă în concordanță cu obligația 

îndeplinirii 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.  

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului propus este fundamentată pe prevederile 

următoarelor 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 gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare 

a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria; 

 Prevederile HCL nr. 405/19.12.2019 privind aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC 

Terma Serv SRL, în faliment, la SC Administrația Străzilor, Construcții EdilitareSRL catre SC Piețe 

și Târguri Alexandria SRL; 

 Prevederile HCL nr. 106/19.02.2021 privind aprobarea Programului de execuție a lucrărilor de 

reparații, întreținere străzi și clădiri publicepentru anul 2021 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 Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă, 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, cu modificările și completările ulterioare. 

 Față de cele prezentate, raportat la prevederile art.129 alin.1 și art.136 alin.1 din OUG 

nr.57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate 

fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria,astfel că propunem spre 

analiză şi aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobareamodificării și 

completării Programului de execuție a lucrărilor de reparații, întreținere străzi și clădiri publice pentru 

anul 2021 în Municipiul Alexandria.  

 

BIROU INVESTIȚIIFONDURI          DIRECȚIA  ECONOMICĂ 

 CU FINANȚARE INTERNĂ 

 Șef birou                                Director executiv, 

UNTEȘU ANDREEA     GAFENCU HARITINA 


