
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 ședințăde indata, având in vedere:
∑ Referatul de aprobare nr. 20199/09.09.2020 al Primarului municipiului Alexandria;

∑ Raportul de specialitate nr. 20200/09.09.2020 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. 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 economiceși Biroului investiții fonduri 
cu finanțare internădin cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Consilier,

PETCU MARIAN DRAGOȘCONTRASEMNEAZĂ
Secretar General,

ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU
Alexandria
Nr. 270/ 10 septembrie 2020



JUDETUL TELEORMAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Nr. 20199/09.09.2020

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 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, după cum urmează:

ÿ completarea capitolului Lucrări de reparații cu mixtură asfaltică prin introducerea lucrărilor de 

reparații pe str. 1907;

ÿ completarea capitolului Alte lucrari cu următoarele:

¸ lucrări de reparații trotuar strada Carpați;

¸ lucrări de reparații trotuar strada Tudor Vladimirescu;

¸ lucrări de reparații trotuar strada Cuza Vodă;

¸ lucrări de reparații trotuar strada Libertății;



¸ lucrări de reparații trotuar strada 1 Mai.

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. 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. 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 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. 20200/09.09.2020

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. 20199/09.09.2020 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 la capitolul lucrarilor de reparații cu mixtură asfaltică și capitolul Alte 

lucrări. 

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.

Se au în vedere lucrări după cum urmează:



ÿ completarea capitolului Lucrări de reparații cu mixtură asfaltică prin introducerea 

lucrărilor de reparații pe str. 1907;

ÿ completarea capitolului Alte lucrari cu urmatoarele:

¸ lucrări de reparații trotuar strada Carpați;

¸ lucrări de reparații trotuar strada Tudor Vladimirescu;

¸ lucrări de reparații trotuar strada Cuza Vodă;

¸ lucrări de reparații trotuar strada Libertății;

¸ lucrări de reparații trotuar strada 1 Mai.

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. 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. 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 2020în Municipiul Alexandria. 

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

Consiliului local al Municipiului Alexandria.

BIROU INVESTITIIFONDURI      DIRECȚIA  ECONOMICĂ
CU FINANTARE INTERNA

Șef birou Director executiv,
UNTEȘU ANDREEA GAFENCU HARITINA


