
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTARARE 
  
     Priveste: divizarea  Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului 

Public Aalexandria. 
 
     Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 
ordinara, avand in vedere: 

-Expunerea de motive nr. 4916 / 4.03.2010  a Primarului municipiului Alexandria; 
-Raportul de specialitate  nr. 4917 / 4.03.2010 al  Directiei Administratie Publica    
Locala si  Directiei Buget Finante, Taxe si Impozite; 
-Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria; 
-Prevederile art.1 alin. (2), (3), si alin. (4), art. 3 alin.(1), (2) si alin (5) lit. c), art. 8 
alin . (1), (2) lit. h), art.23 alin. (1), (2), lit. a), alin. (3), alin. (4), art. 24 alin. (1) lit. a), 
alin. (2), art. 25 alin. (1), art.26 alin. (1)-(4), art.29 alin.(1) si (2) lit. c), din Legea 
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-Prevederile art.169 si art.170 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii; 
-Prevederile art. 41 si 42 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si 
persoanele juridice; 
-Prevederile art.10 si art. 36 alin. (1), alin. (2), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a), art. 73, 
precum si art 124 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare.  

    In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) si (3), 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 divizarea Serviciului Public de interes local Administratia 
Domeniului Public Alexandria, prin desprinderea unei parti din patrimoniul acestuia care 
va fi preluat cu personalul aferent, de catre o noua persoana juridica ce se infiinteaza 
conform prevederilor legale. 
    Art. 2. Prin divizare, Serviciul Public de interes local Administratia Domeniului Public 
Alexandria cu sediul actual in Alexandria str. Ion Creanga, zona Modern, bl. F, parter si 



sediile secundare din Alexandria, str. Gheorghe Doja, nr. 1, str. Mircea Scarlat nr. 1,  nu 
inceteaza de a avea fiinta ca persoana juridica, mentinandu-si Codul de inregistrare 
fiscala propriu, gestiunea, stampila, cont propriu deschis la Trezoreria municipiului 
Alexandria, Judetul Teleorman si celelalte elemente de identificare ca persoana juridica si 
functioneaza in continuare sub autoritatea  Consiliului Local al municipiului Alexandria  
prestand urmatoarele activitati de utilitate publica: 

• amenajarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor publice si 
producerea in sere a materialului dendrologic necesar pentru amenajarea spatiilor 
verzi din municipiu si comercializarea excedentului; 

• indepartarea zapezii si preintampinarea formarii poleiului si a ghetii; 
• amenajarea parcarilor si a mobilierului urban si ambiental; 
• infiintarea, organizarea si intretinerea retelelor de iluminat public stradal si 

ornamental; 
• curatarea strazilor, trotuarelor, aleilor si a locurilor publice; 
• interventii pentru degajarea terenurilor aferente domeniului public, ocupate fara 

forme legale; 
• amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de agrement, a bazelor sportive si 

a terenurilor de joaca pentru copii; 
• participarea la actiunile aprobate de Consiliul Local Alexandria sau Primarul 

municipiului Alexandria; 
• alte activitati date prin lege sau prin hotarari ale consiliului local in sarcina 

serviciului. 
    Art. 3. Bunurile imobile si mobile care se desprind din patrimoniul Serviciului Public 
de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, sunt  prevazute in anexa 
nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare, iar personalul ce va fi preluat prin 
protocol de serviciul nou infiintat este identificat in anexa nr. 2, care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
    Art. 4. Se aproba Organigrama si numarul de personal ale Serviciului Public de interes 
local Administratia Domeniului Public Alexandria, conform anexei nr. 3 care face parte 
integranta din aceasta hotarare. 
    Art. 5. Se aproba Statul de functii si personal al Serviciului Public de interes local 
Administratia Domeniului Public Alexandria, conform anexei nr. 4 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
    Art. 6. Se aproba bunurile imobile si mobile ramase dupa divizare la Serviciul Public  
de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, conform anexei nr. 5  care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 
    Art. 7. Se aproba bunurile date in administrare  Serviciului Public de interes local 
Administratia Domeniului Public Alexandria de catre Consiliul Local al municipiului  
Alexandria, conform anexei nr. 6 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
    Art. 8. Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului Public  de 
interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, conform anexei nr.7 care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 



    Art. 9. Finantarea cheltuielilor cuvenite Serviciului Administratia Domeniului Public 
Alexandria necesare pentru prestarea serviciilor de utilitati publice precum si pentru 
intretinerea, exploatarea si functionarea sistemelor aferente si cele necesare desfasurarii 
activitatilor specifice serviciului, se asigura prin  alocatii de la bugetul local al 
municipiului Alexandria  cu respectarea prevederilor legale din domeniu. 
    Art. 10. In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari prin 
dispozitia Primarului municipiului Alexandria se va constitui o comisie formata din 
reprezentanti ai Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public 
Alexandria, reprezentanti ai serviciului nou infiintat si reprezentanti ai Primariei 
municipiului Alexandria care va proceda la predarea-primirea bunurilor mobile si imobile 
desprinse din patrimoniul serviciului care s-a divizat precum si a documentelor specifice 
resurselor umane ale personalului care se preia de catre serviciul nou infiintat.   
    Art. 11. Hotararile Consiliului Local al municipiului Alexandria nr. 103 din 19 
noiembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a 
Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria si nr.73 
din 17 octombrie 2008 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a numarului 
de personal al Serviciului Public de interes local Administratia Domeniului Public 
Alexandria isi inceteaza aplicabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentei. 
    Art. 12. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.04.2010. 
    Art. 13. Prin grija Serviciului Secretariat-administrativ prezenta hotarare va fi 
transmisa Institutiei Prefectului judetului Teleorman  pentru controlul legalitatii, 
Primarului  municipiului Alexandria si Directiei  Buget, Finante, Taxe si Impozite, 
Serviciului  Public ADP Alexandria si serviciului nou infiintat pentru cunoastere si 
punere in aplicare. 
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