
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 

Privește: instituirea circulației în sens unic pe unele tronsoane ale străzilor Ion Creangă și Dr. Stâncă în 
Municipiul Alexandria 

 
      Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în sedință ordinară, având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 97756/05.12.2022, al Primarului municipiului Alexandria; 
Rraportul comun de specialitate nr. 98198/06.12.2022, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Economice și al 
Direcției Juridic Comercial; 

- Avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 
- Avizul favorabil nr. 247227/11.10.2022 al Serviciului Politiei Rutiere, IPJ Teleorman; 
- Prevederile art. 128 alin. (1) lit. d, din Ordonanţa de Urgenta nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, republicată; 
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (7) lit. m,  din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 
 

       În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), alin. (5), și al art. 196 alin. (1) lit a, din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Începînd cu 03 ianuarie 2023 ora 09.00 se instituie circulația în sens unic pe strada Ion Creangă, pe 
tronsonul cuprins între strada Alexandru Ghica și strada Cuza Vodă, cu mențiunea că sensul de mers va fi dinspre 
str. Alexandru Ghica către str. Dunării, iar pe sectorul de drum cuprins între str. Carpați și str. Libertății circulația se 
va desfășura în  continuare în ambele sensuri. 

Art.2. Începînd cu 03 ianuarie 2023 ora 09.00 se instituie circulația în sens unic pe strada Dr. Stâncă, pe 
tronsonul cuprins între strada Dunării și strada Mircea cel Bătrân, cu mențiunea că sensul de mers va fi dinspre str. 
Dunării către str. Mircea cel Bătrân. 

Art.3. La momentul transformării realizării modificărilor, se va proceda la montarea de indicatoare rutiere 
cu semnificția Interzis la stânga, respectiv Interzis la dreapta pe toate străzile și aleile de acces dintre blocuri 
care se intersectează cu străzile mai sus menționate. 

Art.4. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției 
Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Direcției 
Patrimoniu, Direcției Economice, Direcției Juridic Comercial, Direcției Tehnic Investiții, Direcției Administrație 
Publică Locală, Serviciului Poliție Rutieră din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Teleorman, Biroului Rutier 
din cadrul Poliției Municipiului Alexandria și Societății Comerciale Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, 
pentru cunoaștere și punere în aplicare. 
                

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                          CONSILIER,                                                                              SECRETAR GENERAL,      

   

                  Gina Georgeta CUREA                                                                  Alexandru Răzvan CECIU 
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REFERAT DE APROBARE 
 
 

Privește: instituirea circulației în sens unic pe unele tronsoane ale străzilor Ion Creangă și Dr. Stâncă 
în Municipiul Alexandria 

 
 

Prin prezentul proiect de hotărâre propunem instituirea circulației în sens unic pe unele tronsoane ale 
străzilor Ion Creangă și Dr. Stâncă în Municipiul Alexandria. 

În municipiul Alexandria este în derulare obiectivul de investiții “Reducerea emisiilor de carbon în 
Municipiul Alexandria prin adoptarea unui transport urban ecologic si amenajarea unei parcari tip park and 
ride”, obiectiv ce presupune: amenajarea unei piste pentru bicicliști; implementarea unui sistem Park&Ride; 
modernizarea sistemului de transport public în municipiul Alexandria, prin achiziție de autobuze echipate cu 
sistem de propulsie electrică, hibridă sau cu motor cu ardere intern cu emisii reduse și modernizarea 
autobazei; modernizare stații de transport în comun, amenajarea de statii de incarcare si implementarea 
unui sistem de e-ticketing. 

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători 
și îmbunătățirea condiţiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii 
numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din 
transport. 
 Ca urmare a celor menționate mai sus propun elaborarea de către Direcția Patrimoniu, Direcția 
Economică și Direcția Juridic Comercial, a unui proiect de hotărâre cu privire la instituirea circulației în sens 
unic pe unele tronsoane ale străzilor Ion Creangă și Dr. Stâncă în Municipiul Alexandria. 

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 

 

 

PRIMAR, 

Victor DRĂGUȘIN 

 

 

 

Red. R.F. 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA  
DIRECȚIA PATRIMONIU  
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 
Nr. 98198/06.12.2022 

 
RAPORT COMUN DE SPECIALITATE, 

Privește: instituirea circulației în sens unic pe unele tronsoane ale străzilor Ion Creangă și Dr. Stâncă 
în Municipiul Alexandria 

 
    

Prin referatul de aprobare nr. 97756/05.12.2022, Primarul Municipiului Alexandria, domnul Victor 
Drăgușin, propune un proiect de hotărâre, privind instituirea circulației în sens unic pe unele tronsoane ale 
străzilor Ion Creangă și Dr. Stâncă în Municipiul Alexandria. 

In baza art. 128 alin. (1) lit. d din Ordonanţa de Urgenta nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 
publice, republicată, autoritățile publice locale stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces și 
circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliției rutiere.  

In fapt, arătăm necesitatea gestionării, administrării și exploatării bazate pe eficiență și profesionalism 
a terenurilor, respectiv necesitatea  găsirii unor posibilități de valorificare a terenurilor aflate în domeniul 
public al municipiului, astfel încât să fie asigurată exploatarea acestora în condițiile păstrării stării fizice și 
valorii acestora. 

Proiectul de investiții “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria prin adoptarea unui 
transport urban ecologic si amenajarea unei parcari tip park and ride” presupune: 

1. Amenajarea de piste pentru bicicliști pe strazile Str. Dunării, Str. București, Șos. Turnu 
Măgurele, Str. Dr. Stanca, strada Mircea cel Batran, Str. Ion Creanga-Padurea Vedea, 
inclusiv implementarea unui sistem de bike sharing; 

2. Implementarea unui sistem Park&Ride Alexandria; 
3. Modernizarea sistemului de transport public in municipiul Alexandria, prin achiziție 

autobuze echipate cu sistem de propulsie electrică, hibridă sau cu motor cu ardere intern 
cu emisii reduse si modernizarea autobazei; 

4. Modernizare statii de transport in comun, amenajarea de statii de incarcare si 
implementarea unui sistem de e-ticketing. 

Prin realizarea proiectului se urmărește îndeplinirea obiectivelor specific proiectului: 
a) Îmbunătăţirea calităţii călătoriilor cu transportul public şi modurile nemotorizate (velo și 

pietonal), prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri 
de transport; 

b) reducerea timpilor de deplasare pentru transportul public, fără a înrăutăţi condiţiile de 
trafic; 

c) îmbunătățirea gradului de siguranță pentru utilizatorii vulnerabili (pietoni și bicicliști), prin 
asigurarea de facilități adecvate acestor tipuri de deplasări; 

d) reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra 
mediului prin scăderea cotei modale  a transportului individual cu autoturismul. 

 În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (3), lit. “a”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport comun de 
specialitate, cu privire la instituirea circulației în sens unic pe unele tronsoane ale străzilor Ion Creangă și Dr. 
Stâncă în Municipiul Alexandria, care împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus spre dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 
  

                Direcția Patrimoniu,                                                                         Direcția Economică,                                                                     
                  Director executiv,                            Director executiv, 
                   Dumitru OPREA                                                                              Haritina GAFENCU                                                                                                                                                

Direcția Juridic Comercial, 
 Director executiv, 

Postumia CHESNOIU 
 
 
 
 
RED. R.F.                                                                                                                                      
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