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HOTARARE  

 
Priveste: modificarea si completarea H.C.L. nr.66/31.03.2011, privind stabilirea gestiunii delegate ca  
              modalitate de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al  
              Municipiului Alexandria si  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.  
 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:  
- expunerea de motive nr. 2121/23.01.2013, a Primarului Municipiului Alexandria;  
- raportul comun de specialitate nr.2122/23.01.2013, al Arhitectului Sef, Directiei Patrimoniu, Directiei 

Buget Finante Taxe si Impozite, 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 O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  
- prevederile H.C.L. nr.66/31.03.2011, privind stabilirea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune a 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria si  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.  

- 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 modifica si se completeaza  H.C.L. nr.66/31.03.2011, privind stabilirea gestiunii delegate ca  

modalitate de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al  Municipiului 
Alexandria si  atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de dministrare a domeniului 
public şi privat catre S.C. ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII   EDILITARE  S.R.L. , si va avea 
cuprinsul prevazut in Anexa la prezenta hotarare. 

Art.2. Se împuterniceste Primarul municipiului Alexandria pentru semnarea actului aditional la 
contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica a domeniului public si privat al 
municipiului Alexandria. 

Art.3.  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 66/31.03.2011, raman neschimbate. 



Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu,  Directiei 
Buget Finante Taxe si Impozite  si S.C.  A.S.C.E.  S.R.L., pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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