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HOTARARE 

 

Priveste: aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor 

               de reabilitare si reparare strazi in anul 2017 in Municipiul Alexandria. 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand 

in vedere: 

• Expunerea de motive nr. 24771/19.09.2017 a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul de specialitate nr. 24772/19.09.2017 al Directiei Buget, Finante, Taxe si 
Impozitesi Directiei Tehnic Investitii; 

• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 

• Prevederile HCL nr. 162/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria cu SC 

Terma Serv SRL pentru constituirea Societatii Comerciale cu raspundere limitata 

Administratia Strazilor, Constructii Edilitare; 

• 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 art. 3 din HCL nr. 97/29 martie 2017 privind aprobarea Programului de 
executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2017 in Municipiul 

Alexandria;  

• Prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 
Art. 1. Se aproba modificarea si completarea Programul de executie a lucrarilor de 

reabilitare si reparare strazi in anul 2017 in Municipiul Alexandria care va avea cuprinsul 

prevazut in anexa la prezenta hotarare. 

Art. 2. Programul de lucrari cuprinde obiectivele, valoarea lucrarilor si termenele de executie. 

Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Societatii 

Comerciale Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL si compartimentelor de specialitate 

din cadrul Primariei municipiului Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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