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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Programului de 

executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2017 in Municipiul Alexandria. 

 

 Prin Hotararea de Consiliu nr. 97 dezbatuta in sedinta Consiliului local al municipiului 

Alexandria din 29 martie 2017, a fost aprobat Programul de executie a lucrarilor de reabilitare si 

reparare strazi in anul 2017 in municipiul Alexandria.  

Programul de lucrari este structurat pe obiective, valoare lucrarilor si termene de executie 

care sunt preconizate a se realiza in cursul anului curent de catre Societatea comerciala 

Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, in temeiul Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului comunitar de administrare a domeniului public si privat. Conform prevederilor 

Contractului in cauza, Municipiul Alexandria, in calitate de delegatar, are ca sarcina ,,aprobarea 

programelor de reabilitare, extindere si modernizare a sistemului de utilitati publice incidente 

serviciului precizat”.  

In acest sens, pe langa lucrarile aprobate la inceputul anului, au fost identificate lucrari 

suplimentare care sunt necesare a fi realizate, avandu-se in vedere satisfacerea nevoilor de interes 

public general ale colectivitatii locale, impunandu-se astfel modificarea si completarea 

Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in anul 2017 in municipiul 

Alexandria, prin introducerea lucrarilor de reparatii la parcarea din str. Ion Creanga. 

Urmare celor prezentate, am propus un proiect de hotarare cu privire la aprobarea 

modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare strazi in 

anul 2017, in Municipiul Alexandria, program ce va fi adus la indeplinire de catre SC 

Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, societate infiintata in urma asocierii 

Consiliului local al Municipiului Alexandria cu Societatea Comerciala Terma Serv SRL. 

Masura propusa este necesara avand in vedere necesitate indeplinirii 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; 

• protecţia şi conservarea mediului înconjurător; 

• 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 hotarare este stabilita de urmatoarele acte normative: 



► Legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

► 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 HCL nr. 162/30 iulie 2010 privind asocierea Municipiului Alexandria, 

prin Consiliului local al Municipiului Alexandria, cu sediul in Municipiul Alexandria, str. 

Dunarii nr. 139, cod postal 140030, reprezentat de Victor Dragusin in calitate de Primar, cu SC 

Terma Serv SRL pentru constituirea Societatii Comerciale cu raspundere limitata Administratia 

Strazilor, Constructii Edilitare; 

► 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;  

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile 

art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare privind 

aprobarea modificarii si completarii Programului de executie a lucrarilor de reabilitare si reparare 

strazi in anul 2017 in Municipiul Alexandria ce va fi realizat de catre  SC Administratia 

Strazilor, Constructii Edilitare SRL. 

Directia Buget, Finante, Taxe si Impozite si Directia Tehnic Investitii din cadrul 

Primariei Municipiului Alexandria vor intocmi Raportul de specialitate care, impreuna cu 

intreaga documentatie, va fi prezentata Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru 

dezbatere si aprobare. 
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