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ORGANIZARE 

Activitatea administrativa si edilitar gospodareasca in municipiul Alexandria este gestionata prin: 

1. Aparatul de specialitate al Primarului(directii, servicii, birouri si compartimente); 

2. Servicii publice: 

- Administratia Domeniului Public; 

- Administratia Activitatilor Sociale 

3. Societati comerciale ale Consiliului Local: 

- SC Piete si Targuri Alexandria SRL; 

- SC Administratia Strazilor si Constructii Edilitare SRL; 

- SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL; 

- SC Transloc Prest SA; 

- SC TR Administrare Imobile SRL; 

- SC Alexsal Prest SA; 

- SC Termic Calor Serv SRL; 

- SC Terma Serv SRL – in procedura de insolventa; 

- SC Primalex Proiect Tel SRL infiintata prin  

HCL nr. 341/26.11.2014 si HCL nr. 384/22.12.2014. 

 

 

 



 
ORGANIZARE  

Aparatul de specialitate - 31.12.2014 

 
Persoane alese – 3; 

Functionari publici – 170; 

Personal contractual – 29; 

Posturi vacante – 9. 

 

Dinamica personalului in anul 2014: 

Pensionari – 1; 

Demisie – 1; 

Detasari – 1; 

Incetare raporturi de serviciu – 1. 



HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL 

Au fost pregatite 13 sedinte ordinare, 7 sedinte extraordinare si 3 sedinte de indata ale 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria si au fost adoptate 387 hotarari de consiliu. 

- Cu caracter organizatoric – 48; 

- Utilitati publice – 5; 

- Buget si rectificari bugetare – 37; 

- Impozite, taxe, tarife – 3; 

- Cu caracter social – 31; 

- Documentatii pentru investitii – 51; 

- Documentatii urbanism – 2; 

- Asocieri sau colaborari – 11; 

- Inchirieri, concesionari, vanzari, comodat, dare in administrare, declarari bunuri 

patrimoniu  - 92; 

- Activitati cultural artistice si sportive – 8; 

- Alte tematici – 99. 

 



DISPOZITII EMISE DE CATRE PRIMAR 

Au fost inregistrate 2.339 de dispozitii emise de catre Primarul Municipiului 

Alexandria, dispozitii care au fost transmise compartimentelor care le-au 

intocmit si persoanelor interesate. 

 



LEGEA 544/2001 

privind liberul acces la informatii de interes public 

Au fost depuse 36 de cereri: 

- Privind serviciile publice – 2; 

- Privind planul de activitati si accesibilitatea spatiului public pentru persoanele cu 

dizabilitati – 2; 

- Solicitari ale rapoartelor anuale privind transparenta decizionala si aplicarea Legii nr. 

544/2001 – 3; 

- Privind activitatea institutiei publice – 14; 

- Privind situatia cainilor fara stapan – 3; 

- Privind utilizarea banilor publici – 9; 

- Privind infrastructura – 1; 

- Privind date personale – 1; 

- Reclamatie administrativa – 1. 

 

- 33 cereri au fost solutionate favorabil; 

- 2 cereri nu au fost solutionate favorabil; 

- 1 reclamatie administrativa solutionata nefavorabil;  

 



Legea 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica 

- Proiecte de acte normative care au fost anuntate public - 7; 

- Proiecte de acte normative adoptate - 5; 

- Recomandari primite - 0. 



DOSARE PE ROLUL JUDECATORIEI  

Acțiuni în constatare și uzucapiune   -   23; 

Contraventii la legea nr. 50/1991 și obligarea la măsurile dispus   -   11; 

Legea nr.18/1991   -  15;  

Fond locativ   -   46; 

Contestații la executare silită/contravenționale   -   89; 

Prestație tabulară   -   1; 

Stare civilă   -   76; 

Autoritate tutelară   -   71;                                        

Diverse   - 174.  



DOSARE PE ROLUL TRIBUNALULUI 

Sectia contencios administrativ si fiscal:   

- litigii muncă/drepturi salariale   -   5;                                                     

- obligația de a face   -   4;   

- anulare acte administrative   -    4;    

- drepturi bănești   -   4. 

                         

Sectia civilă:    

- legea 10/2001   -   12; 

- lichidări judiciare-procedura insolvenței    -   87; 

- legea nr. 18/1991   -   3. 

 



ALTE DOSARE AFLATE LA DIVERSE 

INSTANTE 

Curtea de Apel:  

- litigii muncă/drepturi salariale   -   3; 

- anulare acte administrative   -   2. 

 

Inalta Curte de Casație și Justiție: 

- contencios administrativ   - 3    

 

Altele: 

- sesizări penale   -   59;      

- executări silite   -   16;       

- evacuări   -   16;  

- aplicare mențiune definitivă   -   32. 

 



AUTORITATEA TUTELARA 

 

Primire dosare alocație de stat – 404. 

Emitere dispoziții privind alocația pentru susținerea familiei: 

- de stabilire  - 106; 

- de modificare  - 33; 

- de incetare  - 80; 

- de suspendare - 8; 

- de reluare - 4. 

Dispozitie de modificare colectiva pentru 201 beneficiari; 

Efectuare a 502 anchete sociale.  

Emitere dispoziții pentru numirea unui curator special – 12. 

Tutele active – 31. 

Efectuarea unui numar de 128  anchete psihosociale solicitate de instanța judecatorească. 



EVIDENTA PERSOANEI 

Prin HCL nr.183/29.05.2014 s-a  înfiinţat Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Alexandria 

prin reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Alexandria. 

 

ELIBERARE ACTE DE IDENTITATE  

 

CĂRŢI DE IDENTITATE – 12.689: 

- la expirarea termenului de valabilitate - 8.470; 

- la schimbarea domiciliului - 1.936; 

- in locul celor pierdute - 1.181; 

- pentru prima data persoanelor cu varsta intre 14-18 ani - 1.102; 

 

CĂRŢI DE IDENTITATE PROVIZORII - 399 

- lipsă certificate de stare civilă – 265; 

- lipsă dovadă adresă de domiciliu – 88. 



EVIDENTA PERSOANEI 

STAREA CIVILA 

Au fost înregistrate  2.434 acte de stare civilă pe baza cărora au fost  eliberate certificate 

doveditoare,  după cum urmează: 

- acte de naștere – 1498; 

- acte de căsătorie – 230; 

- acte de deces – 706. 

 

Au fost eliberate, la cererea persoanelor îndreptățite 2.418 certificate de stare civilă            

(duplicate): 

- certificate de naștere – 1.159; 

- certificate de căsătorie – 386; 

- certificate de deces – 873. 

 

Au fost înregistrate  23 cereri privind divorţul pe cale administrativă, fiind soluționate 21 

de cereri iar alte  2 casate. 

 

 



ARHITECT SEF 

 

 

Certificate de urbanism  - 409. 

Autorizatii de desfiintare  - 31. 

Autorizatii de construire  – 235: 

- Locuinte – 34; 

- Anexe – 12; 

- Spatii comerciale – 13; 

- Bransamente – 102; 

- Alte  lucrari – 74. 

 

 



INCHIRIERI 

S-au organizat 25 şedinţe de licitaţie în cadrul cărora au fost aplicate, prevederile a 52 

dispoziţii de licitaţie. 

În cadrul acestor şedinţe, au fost licitate un nr. de 309  terenuri şi 2 spaţii, pentru care s-au 

încheiat un nr. de 311 contracte de închiriere. 

Suprafaţa totală închiriată: 

- 4.643,00mp teren intravilan; 

- 400.000 mp teren  extravilan (Asociatia Crescatorilor de Animale); 

- 58,90 mp spaţii. 

 

Valoarea totală a contractelor încheiate: 

- 36.907,00 Lei /an; 

- 17.086,72 Euro /an. 

 

La licitaţiile organizate nu s-au înregistrat contestaţii. 

 



CONCESIONARI 

 

 

Dispozitii aplicate – 16. 

Licitatii  si negocieri directe organizate - 16 sedinte. 

Concesionari adjudecate  - 5 obiective. 

Proceduri anulate - 13 proceduri (motive: minim 3 oferte sau oferte inacceptabile). 

Proceduri in litigiu – 0. 

Suprafata totala de teren  concesionat - 3.115,00 mp. 

Valoarea totala adjudecata pentru redeventa anuala - 24.937,81 Euro/an. 

Contestatii sau litigii – 0. 

 

Comparativ cu anul 2013, valoarea redeventei adjudecate pe mp a crescut de la 12.260,00 

Euro/an la 24.937,81 Euro/an. 

 

 



VANZARI 

 

 

 

 

Suprafata totala 3.380 mp in valoare totala de 119.473,0445 euro, din care: 

- Vanzare prin licitatie publica, in suprafata totala de 2.609 mp si valoare totala de 76.511 

euro; 

- Vanzare cu drept de preemptiune, in suprafata totala de 771 mp si valoare totala de 

42.962,04 euro. 

 

 



VALORIFICARE PATRIMONIU 

Hotarari ale Consiliului Local – 93. 

Dispozitii ale Primarului pentru atribuire de numar postal unui imobil – 32. 

Contracte de vanzare – cumparare – 12. 

Contracte de concesionare – 5. 

Contracte de comodat – 17. 

Contracte de administrare – 3. 

Acte aditionale la contracte de concesionare in derulare – 4. 

Acte aditionale la contracte de comodat in derulare – 3. 

Acte aditionale la contracte de administrare in derulare – 1. 

Schimb de terenuri – 1. 

67 imobile din domeniul privat sau public al municipiului Alexandria si 6 unitati locative 

individuale (apartamente) au fost inscrise in cartea funciara. 

Au fost operate in evidenta la zi a Registrului Agricol, un numar de 200 Registre  Agricole 

in care sunt inscrise un numar de 5.293 gospodarii. 

 



ADMINISTRARE PATRIMONIU 

FOND LOCATIV 

Dosare noi pentru obtinerea unei locuinte – 276. 

Reinnoit contracte de inchiriere si calcularea chiriei – 465. 

S-au completat 110 dosare pentru obtinerea unei locuinte ANL si 442 dosare pentru 

obtinerea unor locuinte sociale si din fondul locativ. 

S-au rectificat 22 contracte de vanzare-cumparare. 

S-au eliberat 3 adrese de radiere de ipoteca. 

In cursul anului 2014 au fost initiate si promovate un numar de 13 hotarari cu privire la 

gestionarea fondului locativ: 

HCL nr.132/29.04.2014 privind aprobarea listei de prioritati cu solicitantii care au acces la 

locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin ANL, in municipiul 

Alexandria. 

HCL nr.252/20.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor 

construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, aflate pe raza municipiului Alexandria. 

HCL nr.316/23.10.2014 aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte sociale din municipiul Alexandria in anul 2015. 

HCL nr.317/23.10.2014 aprobarea listei de prioritati cu persoanele indreptatite sa 

primeasca locuinte din fondul locativ de stat al municipiului Alexandria in anul 2015. 

 



ADMINISTRARE PATRIMONIU 

INCHEIERE SI EVIDENTA CONTRACTE 

- 344  contracte de inchiriere: 

- 315 contracte de inchiriere pentru parcari, garaje, copertine (120 de contracte de 

inchiriere pentru parcari, 165 contracte de inchiriere pentru copertine si 30 contracte de 

preluare de la alti titulari de contract); 

- 26 de contracte de inchiriere teren in urma procedurii de licitatie; 

- 1 contract de asociere; 

- 2 contracte de inchiriere spatii comerciale in urma procedurii de licitatie. 

- 1.395 acte aditionale la contractele de inchiriere; 

- 31 avize pentru panouri publicitare si bannere. 

 

In cursul anului 2014, in baza contractelor de inchiriere care se afla in derulare, a fost 

incasata suma de 235.083 euro si 758.770 lei 

 



ADMINISTRARE PATRIMONIU 

AUTORIZAREA ACTIVITATII DE 

ALIMENTATIE PUBLICA SI COMERT 
Pentru sarbatorile de primavara si de Paste, pentru comercializarea obiectelor specifice 

acestor sarbatori - 83 avize. 

Pentru sarbatorile de iarna 10 avize. 

Pentru comert stradal - 54 avize. 

Pentru amplasarea unor echipamente de agrement in parcurile din municipiul Alexandria - 

27 de avize. 

Pentru "Zilelor municipiului Alexandria” - 101 avize. 

 

 



ACTIVITATI CULTURALE 

- concursuri - 

Concurs de vinuri – productie proprie 

Sarbatoarea primaverii, Sarbatoarea mamei - concurs de desen 

Concurs de cozonaci si pasca 

Concurs de inot 

Cupa Municipiului Alexandria la pescuit profesionist – crap 

Festivalul Martisorului 

Festivalul de teatru scolar „Pauza de Teatru” 

 



ACTIVITATI CULTURALE 

Muzica de promenada 

Tanar cetatean al Municipiului 

Ziua Copilului 

Nunta de aur 

Ziua persoanelor varstnice 

Concert de folclor religios - "Hristos a inviat" 

Ziua Internationala a romilor 

ZAREZAN - sarbatoare tracica de cinstire a vitei de vie si pamantului. 



ZILELE MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Deschiderea targului mestesugarilor; 

Cross-ul Alexandria; 

Desene pe asfalt; 

Parada portului popular; 

Spectacol folcloric de amatori; 

Premierea celui mai frumos spatiu  

verde (balcon, sediu firma, in fata curtii,  

in fata blocului) 

Procesiunea religioasa;  

Spectacol folcloric; 

Primul copil născut pe 30.08.2014; 

Cel mai varstnic cetean; 

Sedinta festiva a Consiliul Local. Decernarea titlului de Cetatean de Onoare al 

Municipiului Alexandria; 

Premierea elevilor si profesorilor cu rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile 

scolare nationale si internationale; 

 



ZILELE MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Concurs de fotografie; 

Show lasere; 

Parada sportivilor legitimati la cluburile alexandrene; 

Premierea tuturor participantilor la concursurile sportive organizate  de Primarie cu 

ocazia Zilelor Municipiului Alexandria 2014; 

Muzica de promenada; 

Spectacol; 

Foc de artificii. 

 



ZILELE MUNICIPIULUI ALEXANDRIA – 

concursuri - 

Cupa presei la pescuit – editia a III – a; 

Cupa Municipiului Alexandria la fotbal; 

Cupa Municipiului Alexandria la tenis; 

Cupa Municipiului Alexandria la inot; 

Cupa Municipiului Alexandria la tenis de masa; 

Cupa Municipiului Alexandria la fotbal tenis; 

Concurs de sah; 

Concurs de table; 

Concurs de rummy; 

Concurs de biliard; 

Concurs street ball; 

Concurs FIFA; 

Concurs de pescuit. 



IMPOZITE SI TAXE 

Impozit si taxa pe cladiri = 7.255.910 lei 

- persoane fizice = 2.455.400 lei 

- persoane juridice = 4.800.510 lei 

 

Impozit si taxa pe teren = 2.159.400 lei 

- impozit pe terenuri de la persoane fizice = 681.471 lei 

- impozit si taxa pe teren persoane juridice = 782.730 lei 

- impozit pe teren extravilan persoane fizice = 634.600 lei 

- impozit pe teren extravilan persoane juridice = 60.600 lei 

 

Impozit pe mijloace de transport = 2.451.510 lei 

- persoane fizice = 1.317.120 lei 

- persoane juridice = 1.134.390 lei 



INVESTITII 

DIRIGENTIE DE SANTIER 

In anul 2014 au fost finalizate si receptionate documentatiile tehnico-economice, demarate 

in anul precedent in valoare de 198.694 lei, pentru urmatoarele obiective de investitii: 

Elaborare PT ,,Amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea”; 

Elaborare PT ,,Amenajare peisagistica Parc Padurea Vedea”; 

Elaborare PT ,,Reabilitare  modernizare si extindere cu un corp nou cantina ajutor social”; 

Elaborare PT ,,Depozit pentru alimente”; 

Elaborare PT ,,Camin pentru persoane varstnice”; 

Elaborare PT ,,Reabilitare cresa Gradinita nr.4”. 

 



INVESTITII 

DIRIGENTIE DE SANTIER 

Au fost intocmite un numar de 28 teme de proiectare pentru elaborarea documentatiilor-

tehnico economice aferente obiectivelor de investitii noi si actualizarea documentatiilor 

tehnico economice aferente obiectivelor de investitii intocmite in anii anteriori dupa cum 

urmeaza: 

“Amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea” (elaborare  DTAC, PT, CS si DDE); 

,,Parcare supraterana centrala zona bloc Modern” (elaborare SF); 

,,Reconfigurare trafic rutier si pietonal in zona centrala a Municipiului Alexandria – pasaj 

rutier” (elaborare SF); 

,,Reabilitare si modernizare retea stradala” (expertiza tehnica); 

,,Reabilitare si modernizare retea stradala” (elaborare DALI); 

,,Plan de mobilitate urbana” (elaborare studiu); 

,,Centru multifunctional pentru tineri” (elaborare DALI+PT); 

,,Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate”(Revizuire 

PT); 

,,Modernizare strada Mircea cel Batran tronson cuprins intre strada Doctor Stanca si strada 

Bucuresti”(expertiza tehnica); 

,,Ferma Grup Scolar Agricol”(expertiza tehnica); 

,,Ferma Grup Scolar Agricol – lot 2” (elaborare Audit energetic); 



INVESTITII 

DIRIGENTIE DE SANTIER 

,,Reabilitare strada Libertatii tronson cuprins intre strada Ion Creanga si strada Bucuresti” 

(elaborare DALI + PT); 

,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada 1 Decembrie”(expertiza tehnica); 

,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada 1907”( expertiza tehnica); 

,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Fratii Golesti” (expertiza tehnica); 

,,Reabilitare trotuare si intrari in curti pe strada Tudor Vladimirescu pe tronsonul cuprins 

intre strada Negru Voda si Alexandru Ghica”(expertiza tehnica); 

,,Imprejmuire cimitir Sf. Adormire” (elaborare SF+PT+DE+CS+DTAC); 

,,Imprejmuire cimitir Sf. Alexandru” (elaborare SF+PT+DE+CS+DTAC); 

,,Imprejmuire cimitir Sf. Vineri” (elaborare SF+PT+DE+CS+DTAC); 

,,Reabilitare capela,   Imprejmuire cimitir Sf. Adormire” (elaborare 

SF+PT+DE+CS+DTAC); 

,,Reabilitare strada Libertatii tronson cuprins intre strada Ion Creanga si strada Bucuresti” 

(expertiza tehnica); 

,,Consolidare cladiri C1 si C14 Ferma Grup Scolar Agricol”  

(elaborare DALI + PT + CS + DE + DTAC); 

,,Pod vechi peste Raul Vedea” (elaborare expertiza tehnica); 



INVESTITII 

DIRIGENTIE DE SANTIER 

,,Reabilitare sediu Primarie” (elaborare expertiza tehnica + DALI + Audit energetic); 

,,Lucrari sistematizare pe verticala racorduri la utilitati Sala de sport Scoala nr. 7” 

(elaborare SF + PT + CS + DE + DTAC); 

,,Lucrari sistematizare pe verticala racorduri la utilitati Sala de sport Colegiul National 

Alexandru Dimitrie Ghica” (elaborare SF + PT + CS + DE + DTAC); 

,,Reabilitare si modernizare zona Strand Vedea – strada Bucuresti” (elaborare expertiza 

tehnica + DALI + PT + CS + DE + DTAC); 

,,Reabilitare cartier de locuinte din zona blocurilor 700 si 714 (strada Constantin 

Brancoveanu – strada 1 Mai – strada Al. Ghica)” - Actualizare SF + PT + CS + DE. 

 

 

 



INVESTITII IN EXECUTIE 

- bugetul local - 

In anul 2014 au fost lansate in executie obiective de investitii cu finantare din bugetul local 

in valoare totala  de 2.565.809 lei, dupa cum urmeaza:  

Retele tehnico edilitare locuinte colective in regim de inchiriere (ANL) - zona Pepiniera 2 

– Peco; 

Imprejmuire Universitatea Valahia in Municipiul Alexandria; 

Amenajare terenuri de tenis Padurea Vedea in Municipiul Alexandria; 

Amenajare infrastructura Parc Padurea Vedea; 

Amenajare teren sintetic Scoala Gimnaziala nr. 5; 

Amenajare teren sintetic Scoala Gimnaziala nr. 6; 

Consolidare cladiri C1+C14 Ferma Grup Scolar Agricol; 

Reabilitare cartier de locuinte din zona bl. 700-714. 

 



PROIECTE FINANTATE DE MINISTERUL 

DEZVOLTARII PRIN PROGRAMUL NATIONAL 

DE DEZVOLTARE LOCALA(in executie) 

Construire vestiare + grup sanitar la Liceul Teoretic A.I.Cuza, in valoare de 269. 138 lei 

(finantare Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Programul 

National de Dezvoltare Locala); 

Construire grup sanitar Scoala Gimnaziala nr. 5 in valoare de 334.070 lei (finantare 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Programul National de 

Dezvoltare Locala); 

Infrastructura si utilitati pe soseaua Turnu Magurele - incinta fostei U.M. in valoare 

14.347.663 lei (finantare Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin 

Programul National de Dezvoltare Locala); 

Modernizare str. Mircea cel Batran – Alexandria tronson I (finantare Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Programul National de Dezvoltare 

Locala). 

 



PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI 

EUROPENE (in executie) 

"Reabilitare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate" in valoare 

de 3.142.731,92 lei (finantare prin Programul Operational 2007-20013); 

,,Ferma Grup Scolar Agricol” in valoare de 15.520.813,06 lei (finantare prin Programul 

Operational 2007-20013); 

 



LOCUINTE 

AGENTIA NATIONALA PENTRU 

LOCUINTE (in executie) 
Locuinte pentru tineri destinate inchirierii – specialisti in sanatate, bloc G, sc. A, zona 

Modern in valoare totala de 4.359.611 lei (finantare Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice prin Agentia pentru Locuinte); 

Locuinte pentru tineri zona Han Pepiniera,  55 apartente in valoare de 5.479.55,70 lei  

(finantare Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Agentia pentru 

Locuinte); 

Locuinte pentru tineri zona Han Pepiniera, 35 apartamente in valoare de 5.177.232,19 lei 

(finantare Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Agentia pentru 

Locuinte); 

 



INVESTITII 

COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII 

Sala de Sport Scolara - Scoala Gimnaziala nr. 7- (finantare Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala pentru Investitii) – in 

executie; 

Sala de Sport Scolara la Colegiul National Alexandru Dimitrie Ghica (finantare Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala pentru Investitii) 

– in executie; 

Reabilitare si Modernizare Stadion Municipal (finantare Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Administratiei Publice prin Compania Nationala pentru Investitii) – in faza de 

proiectare; 

Extindere si reabilitare Sala Polivalenta (finantare Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice prin Compania Nationala pentru Investitii) – in faza de proiectare. 

 



ACHIZITII PUBLICE 

Compartimentul Achizitii Publice a derulat in anul 2014 un numar de 118 proceduri de 

achizitie publica finalizate cu incheierea unui numar de 117 Contracte de achizitie publica 

sau acte aditionale (o procedura de achizitie a fost anulata)  dupa cum urmeaza: 

Contracte de furnizare : 20 (valoare 516.799,79 lei, fara TVA); 

Contracte de servicii: 62 (valoare  2.321.841,02 lei, fara TVA); 

Contracte de lucrari: 24 (valoare 1.492.401,99 lei, fara TVA); 

Act aditional servicii: 6 (valoare 46.857,00 lei, fara TVA); 

Act aditional lucrari: 1 (valoare 2.822,59 lei, fara TVA); 

Cerere oferta furnizare: 1 (valoare 292.233,00 lei, fara TVA); 

Cerere de oferta lucrari: 2 (valoare 3.622.291,54 lei, fara TVA); 

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare: 1 (valoare 3.813.792,50 

lei, fara TVA), (Procedura lucrari suplimentare la contractele initiale). 

 



DISPECERAT 
Au fost preluate si rezolvate 445 de apeluri pe linia Tel verde, telefonul cetateanului. 

Au fost transmise un numar de 850 de sesizari, pentru interventia la fata locului, catre 

Politia Locala. 

S-a inregistrat un numar de 114 solicitari pentru vizualizare de imagini surprinse de 

sistemul de supraveghere video din partea institutiilor abilitate. 

S-a primit un numar de 60 de solicitari pentru eliberare inregistrari video, acestea fiind 

puse la dispozitia institutiilor respective. 

 



POLITIA LOCALA 

 

În anul 2014  Serviciul Poliţia Locală a functionat cu un personal format din 44 poliţişti 

locali. 

În cursul anului 2014 poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţia Locală au constatat şi 

aplicat un număr de 864 sancţiuni contravenţionale  în valoare de 157.025 lei, pentru 

nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau hotărâri 

ale Consiliului Local al municipiului Alexandria, pentru faptele constatate în raza 

teritorială  de competenţă, după cum urmează: 

-Legea nr.12/1990 – 151 sancţiuni în valoare de 75.500 lei; 

-Legea nr.61/1991 – 229 sancţiuni în valoare de 45.800 lei; 

-H.C.L.nr.48/2009 – 277 sancţiuni în valoare de 13.850 lei; 

-H.C.L.nr.119/2009—21 sancţiuni în valoare de 4.200 lei; 

-H.C.L.nr.118/2011—32 sancţiuni în valoare de 16.000 lei; 

-H.C.L.nr.128/2001—3  sancţiuni în valoare de 1.500 lei; 

-H.C.L.nr.42/2001—7 sancţiuni în valoare de 175 lei. 

 

 



POLITIA LOCALA 

ORDINE SI LINISTE PUBLICA 

Sancţiuni contravenţionale aplicate persoanelor apte de muncă, care apelează în mod 

repetat la mila cetatenilor - 117 în valoare de 11.700 lei. 

Minori lipsiţi de supraveghere identificaţi şi încredinţaţi părinţilor, reprezentanţilor  legali 

sau instituţiilor de asistenţă socială – 22. 

Bolnavi psihic lipsiţi de supraveghere identificaţi şi încredinţaţi reprezentanţilor legali sau 

instituţiilor medicale specializate – 16. 

Persoane fără adăpost identificate, preluate şi transportate la spaţiile special amenajate sau 

la instituţii medicale, în special pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice 

periculoase – 6. 

Pe linia programului de gestionare a câinilor fără stăpân, poliţiştii locali au sesizat 

Serviciul Sanitar Veterinar Alexandria  despre existenţa acestor câini şi au acordat sprijin 

personalului specializat la 35 de acţiuni, pentru capturarea  şi transportul la adăpost a  unui 

număr de 57 de câini fără stăpân. 

 



POLITIA LOCALA 

CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE 

Pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea şi parcarea autovehiculelor 

poliţiştii locali au constatat un număr de 166 contravenţii si au aplicat 166 sancţiuni, în 

valoare de 81.500 lei, după cum urmează: 

- încălcarea normelor legale privind oprirea – 88; 

- încălcarea normelor legale privind staţionarea – 26; 

- încălcarea normelor legale privind parcarea – 52; 

Au fost constatate 6 contravenţii si aplicate un numar de 6 sancţiuni pentru încălcarea 

normelor  legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum în 

valoare de 4.500 lei. 

În domeniul aplicării prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor abandonate 

pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Primăriei municipiului Alexandria: 

Autovehicule fără stăpân sau abandonate identificate – 32; 

Proprietari ai autovehiculelor abandonate identificaţi – 23;  

Somaţii pentru ridicarea autovehiculelor abandonate sau fără stăpân afişate – 68. 

 

 

 



POLITIA LOCALA 

DISCIPLINA IN CONSTRUCTII SI 

AFISAJUL STRADAL 
86 controale  privind executarea lucrărilor de construcţii fără autorizaţie de construire, 

fiind constatate 12 situaţii de executare a lucrărilor de construcţii fără autorizaţie de 

construire şi 3 situaţii de nerespectare a autorizaţiilor de construire. 

Au fost identificate  5 construcţii amplasate fără forme legale pe domeniul public, 

proprietarii acestor construcţii fiind somaţi în scris să le desfinţeze şi să aducă terenul la 

stare iniţială.  

11 controale pe linia identificării persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a  

lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale.  

Privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi alte forme de afişaj au fost identificate un 

număr de 4 situaţii de încălcarea a normelor legale. 

5 acţiuni de demolare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public al 

municipiului. 

Pe parcursul anului 2014 au fost intocmite 15 procese verbale de constatare şi sancţionare 

a contravenţiilor privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în 

construcţii, fiind aplicate sancţiuni în valoare totală de 21.000lei. 

Pentru executarea lucrărilor de construcţii fără autorizaţie de construire au fost sancţionate 

12 persoane, iar pentru executarea lucrărilor de construcţii cu nerespectarea autorizaţiei de 

construire au fost sancţionate 3 persoane. 

 

 



POLITIA LOCALA 

PROTECTIA MEDIULUI 

CONTROL COMERCIAL 
Au fost întocmite un număr de 25 note de constatare pe linia respectării prevederilor legale 

privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale. 

Au fost identificate terenuri neîmprejmuite aparţinând unor persoane fizice şi juridice pe 

suprafaţa cărora erau depozitate deşeuri menajere, fiind întocmite şi inmânate deţinătorilor 

legali ai terenurilor respective un număr de  12 notificări prin  care li s-a comunicat 

obligaţia de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor. 

In cursul anului 2014, au fost constatate şi aplicate un număr de 6 sancţiuni  

contravenţionale pentru încălcarea normelor legale privind protecţia mediului.   

 

 

În cursul anului 2014, personalul Compartimentului Control Comercial  a constatat şi 

aplicat un număr de 17 sancţiuni contravenţionale în valoare de 9.800 lei pentru încălcarea 

normelor legale privind desfăşurarea activităţilor comerciale. 

 



SERVICIUL SOCIAL 

- venit minim garantat - 

 

La data de 31.12.2014 se aflau in plata un numar de 515 dosare de ajutor social, fiind 

beneficiare un numar de 1.255 persoane: 

- persoane singure = 167 dosare (167 persoane); 

- familii formate din 2 persoane = 141 dosare (282 persoane); 

- familii formate din 3 persoane = 90 dosare (270 persoane); 

- familii formate din 4 persoane = 75 dosare (300 persoane); 

- familii formate din 5 persoane = 23 dosare (115 persoane); 

- familii peste 5  persoane = 19 dosare (121 persoane). 

 



SERVICIUL SOCIAL 

- ajutoare de urgenta – 

- ajutoare de inmormantare - 
Ajutoare de urgenta se acorda conform prevederilor Legii nr. 416/ 001 , 

H.C.L.66/2012 modificata si completata de   H.C.L. 82/2012. 

In anul 2014 au existat solicitari privind  acordarea de ajutoare de urgenta, fiind 

efectuate anchetele sociale la domiciliul acestora in vederea stabilirii situatiei 

deosebite in care acestea se aflau si au fost aprobate, prin dispozitia Primarului 

un numar de 537 ajutoare de urgenta in cuantum de  507.578 lei. 

 

Conform prevederilor Legii nr. 416/2001,  si  H.C.L.66/2012 modificata si 

completata de   H.C.L. 82/2012, in urma efectuarii anchetelor sociale s-a 

intocmit documentatia corespunzatoare si au fost aprobate, prin dispozitia 

Primarului un numar de 22 ajutoare de urgenta pentru acoperirea unei parti din 

cheltuielile cu inmormantarea in cuantum de 17.438 ei.                                     

  

 

 



SERVICIUL SOCIAL 

-ajutoare pentru incalzirea locuintei - 

 

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat,in cuantum de 

97.424,18 lei(bugetul local); 

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale in cuantum de 77.245,10 lei (bugetul 

local); 

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri (altii decat  

beneficiarii de venit minim garantat) in cuantum de 82.953,00 lei; 

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri (pentru 

beneficiarii de venit minim garantat) in cuantum de de 99.876,00 lei (bugetul local); 

Ajutoare pentru incalzirea locuintei cu energie electrica in cuantum de 47.328,77 lei 

(bugetul local); 

Ajutoare pentru incalzirea locuintei constand in lemne de foc conform HCL 

250/12.09.2013 si 278/30.09.2014 in cuantum de 163.337,80 lei (bugetul local). 



SERVICIUL SOCIAL 

- tichete sociale - 

 

 

In anul 2014 s-au acordat beneficii sub forma de tichete sociale pensionarilor, persoanelor 

singure si familiilor care nu dispun de resursele necesare pentru satisfacerea unui nivel de 

trai minimal in perioada sarbatorilor pascale si a sarbatorilor de craciun pentru un numar 

de 4.409 beneficiari, suma achitata in anul 2014 pentru  tichete sociale fiind de 222.200,43 

lei. 

   



SERVICIUL SOCIAL 

- facilitati transport public - 

La data de 31.12.2014 pentru transportul urban gratuit existau legitimatii pentru un numar 

de persoane dupa cum urmeaza: 

-pentru  persoane cu handicap - 19; 

-pentru 184 de pensionari; 

-pentru persoane persecutate si persoane deportate din motive politice - 3; 

-pentru persoane luptatori pentru victoria revolutiei din decembrie 1989 - 2; 

-pentru veterani si vaduve de razboi -1. 

A fost aprobat transportul gratuit pentru 37 de elevi ai  claselor I-VIII care frecventeaza 

cursurile in unitatile de invatamant din municipiul Alexandria si care locuiesc in zona S-

urilor din strada Dunarii si cartierul de case din vecinatate. 

 



SERVICIUL SOCIAL 

-ajutoare alimentare -  

 

 

Prin HCL nr 118/martie 2014 s-a hotarat acordarea unor ajutoare de urgenta constand in 

produse alimentare (faina, zahar, malai, ulei, conserve din carne porc, rosii in bulion, paste 

fainoase si zacusca) pentru un numar de 30 persoane, valoarea cheltuita din bugetul local 

fiind de 5382,45 lei 

 

 

Distribuirea de ajutoare alimentare, conform prevederilor H.G.R. nr. 600/2009 privind 

stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie 

comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania si 

atributiile institutiilor implicate in planul europen, la inceputul anului 2014 s-a continuat  

actiunea de distribuire a produselor alimentare pana in luna februarie. 



SERVICIUL SOCIAL 

- asistenta persoane cu handicap - 

La data de 31.12.2014 se aflau in evidenta noastra un numar de 154 asistenti personali 

pentru persoane cu handicap grav incadrati cu contract de munca, din care incadrati cu 

contract pe perioada determinata un numar de 54 asistenti personali, iar pe perioada 

nedeterminata 100 asistenti personali. Din numarul de 154 asistenti personali, 114 sunt 

angajati pentru persoanele adulte cu handicap grav si 40 pentru minorii cu handicap grav. 

La data de 31.12.2014 se aflau in evidentele noastre un numar de 175 persoane cu 

handicap grav care beneficiau  de indemnizatia lunara, din care 130 sunt persoane adulte si 

45 persoane minore. 

In anul 2014 sumele cheltuite cu plata drepturilor salariale ale asistentilor personali si 

indemnizatiilor lunare au fost in cuantum de 3.323.870 lei astfel:  

- 2.002.767 lei - reprezentand sumele cheltuite cu plata drepturilor salariale a asistentilor 

personali pentru persoanele cu handicap grav; 

- 1.321.103 lei – reprezentand sumele cheltuite cu plata drepturilor indemnizatiilor lunare 

pentru persoanele cu handicap grav. 

 



SERVICIUL SOCIAL 

- centrul de zi - 

Centrul de zi  are misiunea de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor, 

prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere, 

socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, orientare 

şcolară şi profesională. 

- capacitatea centrului este de 10 locuri; 

- la data de 31.12.2014 se aflau in evidentele noastre un numar de 8 beneficiari ; 

- sumele cheltuite in anul  2014 cu alocatia de hrana au  fost in suma de 

10.812,13 lei. 

  

 



SERVICIUL SOCIAL 

- asistenta sociala la domiciliu pentru 

persoane varstnice - 
 

Beneficiarii acestor servicii sociale sunt persoanele vârstnice aflate în stare de risc social, 

care nu au familie si nu se afla in intretinerea unei alte persoane, care se afla in 

imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale datorita bolii, ori starii fizice sau 

psihice, care  nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt  suficiente pentru 

asigurarea ingrijirii necesare. 

Serviciile sociale sunt asigurate prin intermediul ingrijitorilor in numar de 6 persoane, 

incadrate cu contract de munca. 

La data de 31.12.2014 se aflau in evidentele noastre un numar de 13 beneficiari.  

Sumele cheltuite in anul 2014 cu plata drepturilor salariale au fost in cuantum de  82.975 

lei. 

 

 



SERVICIUL SOCIAL 

- adapostul social - 

Beneficiarii adapostului sunt familiile sau persoanele singure domiciliate pe raza 

municipiului Alexandria, aflate temporar intr-o situatie de criza si fara un adapost. 

Capacitatea adapostului este de 50 locuri. 

La data de 31.12.2014 se aflau in evidentele noastre un numar de 42  beneficiari. 

Sumele cheltuite cu alocatia de hrana in anul 2014 sunt in cuantum de 81.311,75 lei. 

  

 



SERVICIUL SOCIAL  

- cantina de ajutor social - 

Capacitatea cantinei este de 450 locuri. 

La data de 31.12.2014 se aflau in evidentele noastre un numar de 447 beneficiari iar in 

cursul anului au beneficiat in medie  324  asistati/luna. 

Distribuirea hranei (pranz si cina ) se face la sediul cantinei iar pentru persoanele care nu 

se pot deplasa la sediul acesteia le este asigurat transportul gratuit la domiciliu 

Sumele cheltuite cu alocatia de hrana in anul 2014 au fost in suma de  589.867,94 lei. 

  



SERVICIUL SOCIAL 

- crese - 

Cresa este unitatea sanitara care asigura cresterea, educarea si supravegherea medicala a 

copiilor cu vîrste cuprinse intre 3 luni si 4 ani, ai caror parinti sau sustinatori legali sunt 

încadrati în munca, sunt în perioada de studii sau în alte situatii similare; 

La nivelul municipiului Alexandria  isi desfasoara activitatea un numar de 3 crese:  

Cresa 1 Mai - capacitate = 25 locuri; 

Cresa PECO - capacitate = 25 locuri; 

Cresa Ion Creanga - capacitate = 50 locuri. 

Sumele cheltuite in cursul anului  2014 au fost in cuantum de 514.991,57 lei. 



SERVICIUL SOCIAL 

- asistenta medicala comunitarea - 

 

In cadrul acestui serviciu functioneaza 4 cabinete medicale scolare, amplasate in patru 

unitati scolare, 6 cabinete medicale in gradinitele cu program prelungit si 2 cabinete 

stomatologice: 

C.M. Liceul Teoretic “C-tin Noica” : Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”, Liceul Teoretic 

“C-tin Noica”, Scoala Generala “Mihai Viteazul, acordand asistenta medicala unui numar 

total de 2.313 elevi; 

C. M. Liceul “Al. I. Cuza” : Liceul “Al. I. Cuza”, Scoala generala “Stefan cel Mare”, 

Scoala generala nr. 6, Scoala generala nr. 4”, acordand asistenta medicala unui numar total 

de 2.442 elevi; 

C. M. Liceul Tehnologoc ,,N.Balcescu’’(Liceul Agricol) : Liceul Tehnologic 

,,N.Balcescu’’, colegiul National “Al. D. Ghica”,scoala generala nr.5, acordand  asistenta 

medicala unui numar total de  2.097 elevi; 

C. M. Grup Scolar Rulmentul : Grupul Scolar Tehnologic nr.1, Scoala generala nr. 7, ”, 

acordand asistenta medicala unui numar total de 1.305 elevi. 

Cabinetele medicale din cadrul Gradinitelor cu program prelungit, acorda asistenta 

medicala unui numar total de  883  prescolari. 

  



SERVICIUL SOCIAL 

- asistenta medicala comunitara - 

Cabinetele medicale stomatologice au arondate scoli, licee si gradinite dupa cum urmeaza: 

C.M.S din cadrul Liceului Pedagogic “Mircea Scarlat”: liceele (Liceul Pedagogic “Mircea 

Scarlat”, Liceul Teoretic “C-tin Noica”) , 5 scoli generale (Scoala generala nr. 5, Scoala 

generala nr.6, Scoala generala nr.4 si Scoala Generala “Mihai Viteazul) si 4 gradinite cu 

program prelungit (Gradinita nr. 9, Gradinita nr. 10 Gradinita nr. 4 si Gradinita nr. 

8),acorda asistenta medicala unui numar de 4.054 elevi; 

 

C.M.S. din cadrul Colegiului National “Al. D. Ghica”:  liceele (Liceul Tehnologic 

nr.1,Liceul Tehnologic ,,N.Balcescu’’, Liceul “Al. I. Cuza si Colegiului National “Al. D. 

Ghica ) , 2 scoli generale (Scoala generala nr. 7 si Scoala generala “Stefan cel Mare) , si 2 

gradinite cu program prelungit (Gradinita nr. 6 si Gradinita nr. 7)acordand asistenta 

medicala unui numar de 4.687 elevi. 

 

Finantarea asistentei medicale comunitare si asistentei medicale desfasurata in unitatile de 

invatamant se suporta din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 

Sanatatii catre bugetul local, iar cheltuielile pe anul 2014 au fost in cuantum de 757.415,95 

lei. 

 



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC 

SERVICIUL INTRETINERE REPARATII  

Montat  135  bucati  banci; 

Inlocuit si montat 6 gratare (cartiere de blocuri : 817-823; I2; B5; V4-V5; F modern);  

Montat 26 bucati cosuri pentru colectarea gunoiul stradal;        

Confectionat 19 bucati suporti metalici (arcade) pentru ghivece cu flori; 

Amenajat loc socializare in parcul din zona Primariei Alexandriei; 

Lucrari de reparatii si intretinere la cele 27 locatii locuri de joaca pentru copii: 

Imprejmuire  cu plasa bordurata a sapatiilor verzi in diferite zone de blocuri (4154 ml ) :   

- zona de bl. 800 = 954 ml ;   

- zona de bl. 300 = 156 ml ;  

- zona de blocuri 704, 711 -715 = 1786 ml ;  

- zona  bl. J135 = 128  ml;     

- zona bl. 400 = 48 ml ;  

- zona bl. B5  = 124 ml ; 

- zona bl. G103E = 94 ml ;  

- zona bl. 1600 = 300 ml ; 

- zona  bl. 900 = 564 ml ;  

Verificarea, repararea si mentinerea in stare de functionarea a sistemelor de irigat existente  

(zonele BRD, Raiffeisen Bank, Prefectura, zona de blocuri V- uri ); 

Incarcat si distribuit  230 to material lemnos in urma anchetelor sociale inaintate de serviciul AASPS  



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC 

SERVICIUL INTRETINERE 

Lucrari pregatitoare pentru sarbatorile pascale; 

Lucrari pregatitoare  pentru Zilele Municipiului Alexandria; 

Lucrari pregatitoare pentru sarbatorile de iarna; 

 



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC 

- deszapezire -  

Constituirea comandamentului de iarna pentru deszapezire si combaterea poleiului pe toate 

caile  publice  ale municipiului: 

- curatarea mecanica a zapezii cu utilaje echipate cu lame si pluguri in perioada  

01.01.2014 –  01.03.2014 si 28.11.2014 - 31.12.2014. 

- Imprastiat 407 t material antiderapant  pentru marirea rugozitatii partii carosabile. 

- Evacuat zapada (incarcat si transport) de pe partile carosabile si trotuare, activitate 

desfasurata in  lunile ianuarie, februarie si decembrie. 

 

 

 



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC 

- salubritate - 

Zilnic, maturat manual si intretinut  curatenia pe cai publice, alei parcuri, alei zone blocuri;   

Golirea periodica a cosurilor de gunoi stradale;         

Zilnic, maturat mecanic caile publice cu automaturatorile din dotare dupa un program 

prestabilit ce include toate parcurile si strazile municipiului; 

Organizat si desfasurat activitate cu personalul beneficiar al prevederilor Legii 416/2001; 

Salubrizat in fiecare sezon Parc Padurea Vedea, zona Veterani,  zona CFR; 

Lucrari de curatenie efectuate pe strazi, cartiere, alei, parcuri, Stadionul Municipal, Strand 

Vedea, padurea Vedea, unitati de invatamant, unitati de cult si alte obiective publice. 

 



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC 

- productie sere, spatii verzi - 

Plante ce au fost produse la sera in decursul anului 2014 si care ulterior au fost plantate in 

oras si in rasadnita la sera in doua etape = aproximativ 600.000 fire; 

Plante pentru flori taiate ce s-au obtinut  in decursul anului 2014 la sera = aproximativ 

10.500 fire; 

Plante de gard viu ce s-au obtinut in decursul anului 2014 la sera si care ulterior au fost 

plantate in oras = aproximativ 30.000 fire; 

Plantat 934 arbusti  in  jardinière; 

Reamenajat  spatii verzi prin semanare de gazon si trifoi pitic;  

Plantat bulbi lalele in alveolele din oras – 20.900 buc; 

Plantat bulbi narcise in alveolele din oras - 20.170 buc; 

Plantat arbori in oras - 450 buc; 

Plantat puieti de arbori in oras - 2.000 buc;                                 

Plantat butasi  crisantema in alveolele din oras – 7.000 buc; 

Plantat  trandafiri in oras - 700 buc; 

Transplantari cu balot de pamant  934  buc. (arbusti) – spatii verzi oras;          

Transplantari cu balot de pamant  450 buc. (arbori)  – spatii verzi oras;              

Aranjamente florale cu plante in ghivece  (str.Dunarii, str.Libertatii  pietonal ): 550 

cosulete.                                                         

  



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC 

- iluminat public - 

Întreţinerea, remedierea defectiunilor şi menţinerea permanentă în stare de funcţionare a   

tuturor   punctelor de iluminat stradal şi pietonal din municipiul Alexandria. 

- 58 puncte iluminat, 13 puncte semafoare, 7 puncte cu tensiune permanenta (fantani 

atreziene,  platou  Casa Cultura, Finante, Padurea Vedea),  sedii ADP,  Stadion,  Strand 

Vedea), 2.460  corpuri de iluminat; 

Montat lampi iluminat si  înlocuit cele deteriorate = 687 buc ; 

Înlocuit corpurile de iluminat pe str. Libertatii (pietonal) – 95 globuri transparente + becuri 

spirala; 

Montat  3 corpuri iluminat  zona bl. B2 - B4 (spate ); 

Înlocuit retea iluminat public aeriana deteriorata pe str. Dunarii si str. Bucuresti precum si 

inlocuirea componentelor electrice la corpurile de iluminat pe aceste strazi;  

Inlocuit cablu  electric subteran  Strand Vedea; 

Extindere retea iluminat in zona bl. B8 (spate bl.); 

Refacut iluminat str. Vedea - str.M.Filipescu; 

Montat stalp si corp iluminat  intersectie str. Dunarii/str.Dr.Stanca; 

Montat stalp  si corp iluminat zona bl. 1603 (spate bl.); 

Refacut iluninatul in parc Padurea Vedea (zona terenurilor de sport):  

 



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC 

- administrare baze sportive -  

In anul 2014 , activitatea  Serviciului Administrare Baze Sportive a fost de intretinerea si 

functionare a bazei materiale sportive  aflata in administrare: Complexului de odihna si 

recreere Strand Vedea, terenurile de fotbal si baschet, precum si cele trei terenuri  de tenis 

cu suprafata sintetica date in folosinta in luna august, aflate  in  parc Padurea Vedea. 

 

Complexul a functionat dupa un orar de 7 ore/zi (14:00 – 21:00) in perioada 1 martie – 31 

martie, 15 ore/zi (09:00 – 24:00) in perioada 1 aprilie – 30 seprtembrie si 7 ore/zi (14:00-

21 :00) in perioada 1 octombrie- 30 decembrie, asigurandu-se personal zilnic: 2 persoane 

pentru curatenie, 2 salvamari, 1 asistent medical, 2 persoane tehnice, 2 persoane la receptie 

si 2 agenti paza si ordine. 

 

In anul  2014 numarul total de intrari la Complexul Strand Vedea  a fost de 30.692, 

numarul total de gratuitati fiind de 2.450 intrari, reducerile de 50% au fost de 4.463 de 

intrari. Sauna a fost vizitata de 1.437 de persoane si jacuzzi-ul de 540 de persoane. 

 

In primul an de functionare al terenului de fotbal acoperit cu sistem presostatic, s-a incasat 

suma de 88.580 lei din inchirierea acestuia. 



ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC 

- investitii - 

 

Executie  ,,Parcaje  tip copertina’’ - zona blocurilor 300, 400: 

- investitie finalizata si receptionata; 

- valoare investitie = 420.401 lei; 

 

Executie  ,,Semnal de intrare in municipiul Alexandria’’  E70/DN6 

- investitie finalizata si receptionata; 

- valoare investitie = 172.348 lei; 

 

Sistem de ventilatie si dezumificare  ,,STRAND VEDEA” 

- investitie finalizata si receptionata; 

    - valoare investitie = 331.102 lei. 

 



ADMINISTRATIA STRAZILOR 

- lucrari executate- 

 

ALEXANDRU GHICA -plombari si modernizare pe tronsonul str. Dr. Stanca – intrare 

padure; 

CUZA VODA - plombari si modernizare pe tronsonul str.Mestesugari - str. Fabricii; 

MIRCEA CEL BATRAN - balastare si compactare tr. Str. Bucuresti-str. Fabricii; 

MODERNIZARE STRADA MIRCEA CEL BATRAN - tr.str. Dr. Stanca – str. Tudor 

Vladimirescu, amenajare canalizare menajera, montat teava PVC 400, camine; 

DOCTOR STINCA - asfaltare tr. Str. Dunarii – str. Negru Voda si intrari in curti; 

VICTOR ANTONESCU - plombari si modernizare pe tronsonul str. Dunarii – str. Negru 

Voda; 

MESTESUGARI - plombari si modernizare pe tronsonu str. Dunarii – str. Libertatii; 

FABRICII  - asfaltare, tronson str. Dunarii - str. Negru Voda si plombari si modernizare pe 

tronsonul str. Dunarii – str. Libertatii; 

1907 - bordurare si asfaltare tronson str. Libertatii – bl. L4;  

M. KOGALNICEANU – amenajare parcare; 

  



ADMINISTRATIA STRAZILOR 

- lucrari executate - 

 

LUCRARI DE REPARATIE TROTUAR SI INTRARI IN CURTI PE STR.LIBERTATII 

tronson str. Dr, Stanca-Dunarii; 

LUCRARI DE REPARATII STR. LIBERTATII (pietonal); 

TROTUARE SI INTRARI IN CURTI  STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU - pavele 

trotuare tr.str. Independentei –str. Carpati; 

LUCRARI DE INTRETINERE DRUM ACCES EXTRAVILAN; 

REPARATII ALEI PARC VEDEA;  

REABILITARE CARTIER DE LOCUINTE DIN ZONA 700-714 - amenajari trotuare, alei 

trotuare si parcari; 

INFRASTRUCTURA SI UTILITATI PE SOSEAUA  TURNU MAGURELE- INCINTA 

FOSTEI UNITATI MILITARE - amenajare canalizare menajera.  

 



PIETE SI TARGURI 

 

In perioada ianuarie-decembrie 2014, societatea a functionat cu un numar mediu de 47 

angajati pe perioada nedeterminata. 

 

Venituri: 

-comercianti agenti economici = 301.000 lei; 

-producatori agricoli = 399.000 lei;  

-parcari auto = 107.000 lei; 

-administrare cimitire(3) = 394.000 lei; 

-balci anual = 44.000 lei;  

-alte venituri = 92.000 lei. 

TOTAL = 1.337.000 lei.  



ADMINISTRARE IMOBILE 

Administreaza un numar de aproximativ 6.000 de apartamente pentru care in anul 2014 a 

efectuat urmatoarele lucrari. 

Reparatie capitala lift: Bl. I26, SC.B. 

Modernizare lift: Bl. I2, SC.A, I2, SC.B 

Reparatie capitala subsol:  

BL. F6. SC. C, BL.612, BL.L6, SC.A. BL. 606, BL. I20. SC.A, BL. I26, SC.A. 

BL I19, SC.B, BL.I19.SC.C , BL. I1.SC.C, BL 588, SC.A. 

Montat lampi cu senzori: 

BL.L15, SC.A, BL. 599. SC.A, BL.M17, SC. A, BL. I13, SC. C,  BL.613, BL.614,  

BL . 615, BL.I5, SC. A, BL. F6. SC.C, BL. I13, SC.B, BL.315.SC.A. 

Montat usi termopan: BL. : F6, SC.C , SC.D, SC.E, BL. I22, BL.591, SC.C 

Montat geamuri termopan: BL.591,SC.C 

Reparatii partiale la subsolurile blocurilor: J130, BM1, SC.C, BM1, SC.D,  L7, L2, SC.A, 

L2, SC.D 

Refacut canalizare exterioara: BL.603, 

Montat interfon:  BL. H1 , I5. 

 



TERMIC CALOR SERV 

TERMIC CALOR SERV S.R.L. a furnizat agent termic in perioada 01. 01. 2014 – 31. 03. 

2014, unui numar de 800 apartamente situate in zone aferente strazii 1 Mai, pentru blocul 

49G de locuinte sociale, precum si la sediul Politiei Municipale  Alexandria. 

Dupa debransarile efectuate in cursul verii, in sistem au mai ramas 710 apartamente carora 

li s-a furnizat energie termica in perioada 26. 10. 2014 – 31. 12. 2014. 

Producerea energiei termice s-a realizat majoritar din centrala termica de cvartal CT 3 cu 

functionare pe gaze naturale, care a livrat agent termic atat consumatorilor casnici din zona 

apropiata, cat si punctelor termice PT 5 si PT 14. Totodata, centrala termica tip modul CT 

20  a produs si furnizat energie termica pentru blocul 49 G de locuinte sociale.  

S.C. TEMIC CALOR SERV S.R.L. a efectuat servicii de mentenanta, avand incheiate 

contracte cu urmatoarele institutii: Sc. Gimnaziala nr. 2 Mihai Viteazul, Sc. Gimnaziala nr. 

5, Sc. Gimnaziala nr. 6, Sc. Gimnaziala nr. 7, Gradinita nr. 3, Gradinita nr. 5, Gradinita nr. 

6, Gradinita nr. 7, Gradinita nr. 10, Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman. 

In cadrul unor contracte de executie, s-au efectuat lucrari diverse de reparatii ale 

instalatiilor de incalzire, pentru urmatoarele institutii: Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu, 

Gradinita nr. 7, Gradinita nr. 10. 

 



TRANSPORT PUBLIC 

 

Societatea TRANSLOC PREST isi desfasoara activitatea cu un numar de 16 mijloace de 

transport: 

- 8 autobuze; 

- 5 microbuze; 

- 3 autocare. 

In anul 2014, din luna ianuarie a fost introdus un nou traseu: Alexandria - Buzescu - 

Mavrodin - Nenciulesti - Paru Rotund, fapt ce a condus la cresterea veniturilor de la 

2.044.257 in 2013, la 2.367.314 in 2014. 

In 2014 au fost transportati 13.746 abonati, si 228.635 calatori pe baza de bilet. 

 


