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HOTARARE 

 

Priveste: modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar 

de  

utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Alexandria,  

aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011. 

 

 

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

vedere: 

• Expunerea de motive nr. 10235/23.03.2016 a Primarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul comun de specialitate 10236/23.03.2016 al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite si 

Serviciului Valorificare Patrimoniu; 

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

Alexandria; 

• Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si 

completata; 

• Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

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

SRL pentru constituirea Societatii Comerciale Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL; 

• 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, modificata si completata; 

• Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; 

• Prevederile OUG nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

• Prevederile HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local; 

• Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



• Ordinul nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de 

functionare a mijloacele fixe; 

• Contractul de delegarea a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a 

domeniului public si privat al municipiului Alexandria nr. 8955/2011; 

• Solicitarea nr. 27726/06.10.2015 a Municipiului Alexandria catre SC Administratia Strazilor, 

Constructii Edilitare SRL, privind efectuarea unei investitii constand in achizitionare utilaj 

multifunctional pentru lucrari de constructii; 

• Solicitarea nr. 3250/14.10.2015 a SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SER privind 

prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de 

administrarea a domeniului public si privat al municipiului Alexandria. 

• Instiintarea nr. 29398/19.11.2015 a Municipiului Alexandria cu privire la prelungirea contractului de 

delegare a gestiunii cu aprobarea prealabila a Consiliului local al Municipiului Alexandria; 

• Adresa nr. 808/21.03.2016 al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL cu privire la 

realizarea investitiei solicitata de delegatarul Municipiul Alexandria si propunerea de ajustarea si 

modificarea tarifelor pentru plata lucrarilor si serviciilor furnizate; 

• 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. (1), alin. (2) lit. c si lit. d, alin. (5) lit. a,  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. (3) 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 modifica si se completeaza Capitolul IIIDurata contractului din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al 

Municipiului Alexandria catre SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 

66/31.03.2011 in sensul prelungirii cu un numar de 8(opt) ani, pana la data de 04.05.2024. 

Art.2. Se completeaza Capitolul IV Drepturile si obligatiile partilor, art. 4.3 prin introducerea literelor 

b^1, b^2 si b^3 care vor avea urmatorul continut: 

„b^1 sa realizeze investitii pentru construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor, 

drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere si pietonale, subterane si supraterane, organizarea si 

optimizarea ciculatiei rutiere si pietonale, instalarea, intretinerea si functionarea sistemelor de 

semnalizare si dirijare a circulatiei urbane in vederea asigurarii sigurantei traficului si pentru fluidizarea 

acestuia, de natura celor care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii, numai cu delegatul; 

b^2  in cazul in care delegatul declina posibilitatea realizarii investitiilor de natura celor prezentate la 

litera b^1, delegatarul va realiza investitia cu terti, urmand ca dupa finalizarea acestora, bunurile sa fie 

introduse in contractul de delegare a gestiunii.” 



b^3 obiectivele de investitii prevazute la litera „b^1” vor fi incluse in Programul de executie a lucrarilor 

de reabilitare si reparare strazi in Municipiul Alexandria. 

Art.3. Se modifica si se completeaza Capitolul V Finantarea serviciului din Anexa nr. 1- „Caiet de sarcini”, 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a 

domeniului public si privat al Municipiului Alexandria catre SC Administratia Strazilor, Constructii 

Edilitare SRL, aprobat prin HCL nr. 66/31.03.2011 si va avea cuprinsul prevazut in anexa la prezenta 

hotarare. 

Art.4. Se imputerniceste Primarul muncipiului Alexandria pentru semnarea actului aditional la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica a domeniului publica si privat 

al municipiului Alexandria nr. 8955/2011. 

Art.5. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului Judetului 

Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Directiei Buget, Finante, 

Taxe si Impozite, Directiei Patrimoniu si SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, pentru 

cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA 

  Consilier,       

MOCANU DANIEL MARIAN 
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