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H O T Ă R Â R E 

 

Priveşte: darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pentru Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, a obiectivului ‘’Pod peste 
râul Vedea” în vederea realizării activităţilor de interes naţional şi european de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, având 

în vedere: 
- Expunerea de motive nr.10416/20.05.2010 a Primarului Municipiului Alexandria; 
- Raportul de specialitate nr.10417/20.05.2010 al Direcţiei Administrare, Valorificare Patrimoniu; 
- Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 
- Adresa Primăriei Municipiului Alexandria către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România S.A., înregistrată la nr. 9705/11.05.2010; 
- Prevederile art. 2, pct. 23 din H.G. nr. 367/18.04.2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Transporturilor; 
- Prevederile art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia; 
- Prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “c” şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ala art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor pentru Compania Naţională 
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, a obiectivului “Pod peste râul Vedea” în vederea 
realizării activităţilor de interes naţional şi european de către Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România S.A., conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2 – Ministerul Transporturilor va primi în administrare “Podul peste râul Vedea” începând cu 
data semnării protocolului de predare primire şi până la finalizarea lucrărilor de reabilitare al acestuia 
când va fi predat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 

Art. 3 - Ministerul Transporturilor, ca titular al dreptului de administrare a “Podului peste râul 
Vedea” va putea poseda, folosi şi dispune de sectorul podului numai pentru realizarea activităţilor stabilite 
în prezenta hotărâre; 



Art. 4 – Predarea-primirea obiectivului “Pod peste râul Vedea” se va face prin protocol încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Alexandria şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale S.A. 

Art. 5 - Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria şi  Direcţiei 
Administrare, Valorificare Patrimoniu  pentru cunoaştere şi  punere în aplicare. 
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