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Priveste: stabilirea modalitatii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 

si atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a 
domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria. 

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere: 
• Expunerea de motive nr. 6406/28.03.2011 a Primarului Municipiului Alexandria; 
• Raportul de specialitate nr.6407/28.03.2011 al Directiei Administratie Publica Locala; 
• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
• Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, modificata si completata; 
• Prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
• 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. 1 alin 1, alin. 2, art. 3 alin. 1 lit. a, lit. f, lit. g, lit.j din Ordonanta nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local; 

• Pevederile HCL nr. 173/10.08.2010 privind incetarea activitatii Serviciului public 
comunitar de interes local Administratia Strazilor, Constructii Edilitare Alexandria; 

• Prevederile art. 1 alin. 1, alin. 2 lit. g, alin. 3, art. 3 alin. 1, alin. 5 lit. d, art. 8 alin. 2 lit. 
d si e, art. 23 alin. 1, alin. 2, alin. 3, alin. 4, art. 25 alin. 1 lit. b, art. 30, alin. 1, alin. 2, 
alin. 3, alin. 4, lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

• Prevederile art. 36 alin. 1, alin. (2) lit. c, lit. d, alin. (5) lit. a, alin. (6) lit. a pct 13 si art. 
124 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (3) si al 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 stabileste gestiunea delegata ca modalitate de gestiune a serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria. 
Art. 2. Se aproba atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor de administrare a domeniului public şi privat catre S.C. ADMINISTRATIA 
STRAZILOR, CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L. 

Art. 3.Se aproba studiul de oportunitate privind stabilirea solutiilor optime de 
delegare a gestiunii serviciilor si a bunurilor proprietate publica si privata a 
Municipiului Alexandria, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare; 

Art. 4. Bunurile proprietate publica si privata a Municipiului Alexandria aflate in 
administrarea vechiului serviciu vor fi inventariate, evaluate si concesionate catre S.C. 
Administratia Strazilor, Constructii Edilitare S.R.L. prin contract de delegare a gestiunii 
serviciului, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare;   

Art. 5. Se imputerniceste Primarul Municipiului Alexandria sa semneze 
contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public 
şi privat al Municipiului Alexandria; 

Art. 6. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 
Municipiului Alexandria, Societatii Comerciale Administratia Strazilor, Constructii 
Edilitare SRL, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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