
                                     
                                                                   ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARARE 
 

              Priveste: modificarea Anexei la HCL nr.100 din 12.05.2011 privind aprobarea 
contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 22.000.000 lei pentru realizarea 
unor obiective de investitii de interes local. 
 
        Consiliul Local al municipiului Alexandria , judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara 
avand in vedere: 
        - expunerea de motive nr.6823/26.03.2013 a Primarului municipiului Alexandria; 
        -raportul de specialitate nr.6824/26.03.2013 al Directiei buget finante, taxe si impozite si 
Directiei tehnic investitii; 
       - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al 
municipiului Alexandria; 
       - prevederile art.59 si 60 alin(1) din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
       - prevederile art.36,alin(6),lit.,,a’’,pct.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
        In temeiul prevederilor art.45, alin(1) ai ale art.115,alin(1), lit,,b’’ din Legea nr.215 din 23 
aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

H O T A R AS T E : 
 

      Art.1- Se modifica  art.2  al HCL nr.100/12.05.2011, si va avea urmatorul cuprins: 
                                                                                                   

Nr. 
crt 

Denumire obiectiv de investitii Valoare HCL Nr./Nota 
justificativa 

1. Reabilitare sistem rutier amenajare varianta 
ocolitoare pe DN 51 in municipiul 
Alexandria 

 
5.710.285,32 

 
5/19.01.2008 

2. Reabilitare cartier zona blocurilor 700-714 
in municipiul Alexandria 

2.787.826,00 244/30.01.2010 

3 Extindere Strand Vedea in municipiul 
Alexandria 

1.700.908,00 7/26.01.2012 

4 Extindere  retea electrica de joasa tensiune 
pe DJ Alexandria –Cernetu-Sc Victoria  in 
municipiul Alexandria 

 
1.117.286,00 

 
24/30.01.2013 

5. Reabilitare strada Mircea cel Batran in 
municipiul Alexandria 

5.756.458,00 62/27.03.2009 

6. Semnal de intrare in municipiul Alexandria 751.840,00 171/30.06.2011 
7. Reamenajare si modernizare Piata Centrala 360.390,00 265/21.12.2011 
8. Sala sport Scoala Alexandru Colfescu in 

municipiul Alexandria 
3.162.650,00 103/14.09.2007 

9. Buldoexcavator 400.000,00 1034/25.03.2013 
10. Adapost  pentru caini fara stapan in 

municipiul Alexandria 
252.356,68 83/31.03.2011 

 Total 22.000.000,00  
 



 
 
 
    Art.2    Celelalte prevederi ale HCl nr.100/12.05.2011 raman neschimbate. 
    Art.3  Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 
buget finante taxe si impozite si Directiei tehnic investitii, pentru cunoastere si punere in aplicare 
si se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei municipiului Alexandria, 
precum si prin publicare  pe pagina de internet www.alexandria.ro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 CONTRASEMNEAZA: 
                           CONSILIER,                                                                          SECRETAR,                         
                   Popescu  Dumitru Dan                                                                 Jr.Iulian Purcaru 
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 JUDETUL TELEORMAN 
 MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 
 NR. 6823 / 26.03.2013 
 
. 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
         Priveste modificarea Anexei la HCL nr.100 din 12.05.2011 privind aprobarea contractarii 
unei finantari   rambursabile interne in valoare de 22.000.000 lei pentru realizarea unor obiective 
de investitii de interes local. 
 

 
 Proiectul de hotarare supus dezbaterii  are ca scop aprobarea modificarii Anexei la HCL 
nr.100 din 12.05.2011 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in 
valoare de 22.000.000 lei  pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local  
            Pentru aceasta s-a organizat proiectarea si s-a intocmit documentatia de executie in faza 
de SF+PT unde s-a aprobat indicatorii tehnico-economici la acest obiectiv de investitii. 
           Pornind de la premise ca amenajarea spatiilor verzi dintr-un oras reprezinta gradul de 
civilizatie al cetatenilor,urmeaza a se acorda o atentie speciala reamenajarii parcurilor deja 
existente prin aplicarea la Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea 
de spatii verzi. 
            Scopul proiectului propus ,,Reabilitare sistem rutier amenajare varianta ocolitoare pe 
DN51‘’se impune a fi executat deoarece este necesara aducerea acestui sector de drum la 
parametri  corespunzatori categoriei de drum din care face parte. 
            Scopul proiectului  propus ,,Reabilitare strada Mircea cel Batran este de a asigura conditii 
optime de siguranta si confort pentru circulatia pietonilor , a carucioarelor pentru copii, persoane 
cu dizabilitati fizice si de a produce un impact favorabil asupra factorilor de mediu economic si 
social.  
             Scopul proiectului propus,, Reabilitare cartier 700-714 (str.C-tin Brancov.-str.1 Mai-
str.Al.Ghica) si Reabilitare cartier locuinte zona  blocuri 200’’ este de a asigura functionalitatea 
zonei cartierelor,imbunatatirea conditiilor de mediu  influente favorabile socio-economice.  
             Ca urmare, in conformitate cu prevederile art.45, alin(6) din Legea nr.215/2001, a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 
elaborarea de catre Directia Buget, Finante Impozite si Taxe si  Directia Tehnic - Investitii a unui 
proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii Anexei la HCL nr.100 din 12.05.2011 
privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 22.000.000 lei  
proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
VICTOR  DRAGUSIN 

 
 
 
 
 



 
 
 
JUDETUL TELEORMAN 
 MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 
DIRECTIA  BUGET  FINANTE  TAXE SI IMPOZITE  
SERVICIUL  TEHNIC - INVESTITII 
Nr .6824/26.03.2013 
  
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
 

      Priveste  modificarea Anexei la HCL nr.100 din 12.05.2011 privind aprobarea contractarii 
unei finantari  rambursabile interne in valoare de 22.000.000 lei pentru realizarea unor obiective 
de investitii de interes local. 
 

                   
           Prin expunerea de motive nr.6823/26.03.2013 Primarul municipiului Alexandria supune 
dezbaterii si aprobarii Consiliului Local aprobarea modificarii Anexei la HCL nr.100 din 
12.05.2011 privind aprobarea contractarii unei =finantari rambursabile interne in valoare de 
22.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local. 
           Propunerea privind initierea unui proiect de hotarare cu privire la modificarea Anexei la 
HCL nr.100 din 12.05.2011 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in 
valoare de 22.000.000 lei este  oportuna si legala .  
          Drept pentru care se va initia  proiectul de hotarare propus care, impreuna  cu intreaga 
documentatie, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria 
              1. NECESITATEA 
           Proiectul de hotarare supus dezbaterii  are ca scop aprobarea modificarii Anexei la HCL 
nr.100 din 12.05.2011 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in 
valoare de 22.000.000 lei  pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local . 
          Protectia si gestionarea durabila a spatiilor verzi din localitatile urbane sunt obiectiv de 
interes public asa cum este prevazut in Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea 
spatiilor verzi din zonele urbane. 
 
              2. OPORTUNITATEA 
            Scopul proiectului propus ,,Reabilitare sistem rutier  amenajare varianta ocolitoare pe 
DN51‘’se impune a fi executat deoarece este necesara aducerea acestui sector de drum la 
parametri  corespunzatori categoriei de drum din care face parte. 
            Scopul  proiectului  propus ,,Reabilitare strada Mircea cel Batran este de a asigura 
conditii optime de siguranta si confort pentru circulatia pietonilor , a carucioarelor pentru copii, 
persoane cu dizabilitati fizice si de a produce un impact favorabil asupra factorilor de mediu 
economic si social.  
             Scopul proiectului propus,, Reabilitare cartier 700-714 (str.C-tin Brancov.-str.1 Mai-
str.Al.Ghica) si Reabilitare cartier locuinte zona  blocuri 200’’ este de a asigura functionalitatea 
zonei cartierelor,imbunatatirea conditiilor de mediu  influente favorabile socio-economice.  
            Scopul proiectului propus ,,Adapost pentru caini fara stapan ’’este necesara deoarece 
acestia prezentand un real pericol pentru cetateni se impune adoptarea unor masuri de amenjare a 
unor adaposturi. 
          
 
 



 
 
 
            3. ANALIZA ECONOMICA SI TEHNICA 
             Realizarea acestor  investitii  va cuprinde : 
                  - reamenajarea peisagisticii si arhitecturii cartierelor; 
                 -  amenajarea sistemului rutier la varianta ocolitoare; 
                 -  reabilitarea strazilor; 
                
 
             4. BENEFICIUL PENTRU COMUNITATE  

       Implementarea acestor proiecte va asigura rezolvarea simultană, concertată a 
problemelor identificate în Strategia de Dezvoltare, legate de siguranţa şi confortul cetăţenilor 
din Municipiul Alexandria şi va asigura reabilitarea, modernizarea la nivelul standardelor 
europene a infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor oferite locuitorilor întregului 
municipiu. 

       Abordarea integrata a acestor proiecte, va fi realizata pe baza principiilor de dezvoltare 
durabila, prin mai buna gestionare si economisire a resurselor existente, prin evitarea unor lucrări 
care pot stânjeni pe perioada executării lor traficul pietonal si care s-ar multiplica daca proiectele 
ar fi realizate separat. 
           5. LEGALITATEA PROIECTULUI 
               Sustinerea din punct de vedere legal al proiectelor propuse este fundamentata pe 
prevederile urmatoarelor acte normative: 

 Legea nr.215/2001- a administratiei publice locale, republicata  cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 Hotararea Guvernului nr.9/2007- privind constituirea, componenta si 
functionarea Comisiei de autorizarea a imprumuturilor locale cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 Legea nr.273/2006- privind finantele publice locale , actualizata; 
          6. SURSELE DE FINANTARE 
        
                       - buget local; 
                       - credit; 
                       - alte surse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Directia Buget, Finante, Taxe si Impozite                                     Directia tehnic investitii,                               
                                 Director ,                                                                           Director,     
          Haritina Gafencu                                                              Maria Gogoi 


