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             Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 134/28.09.2006 privind aprobarea incredintarii 

prin gestiune directa catre ADP Alexandria a gestiunii unor servicii publice de 
administrare a domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria 

 
            Consiliul  local  al  municipiului  Alexandria,  judetul  Teleorman,  intrunit  in sedinta ordinara, 
avand in vedere: 
-  expunerea de motive nr. 6698/25.03.2013 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 6699/25.03.2013 al Directiei Administratie Publica Locala, Directiei 

Buget Finante Taxe si Impozite si Directiei Patrimoniu ; 
- referatul nr. 958/21.03.2013 intocmit de directorul Serviciului Public de interes local ADP 

Alexandria; 
-  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
- prevederile HCL nr. 134/28.09.2006 privind aprobarea incredintarii prin gestiune directa catre ADP 
Alexandria a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public si privat de interes 
local din municipiul Alexandria; 
- prevederile HCL  nr. 14/30.01.2013 privind darea in administrare catre serviciul public de interes 
local Administratia Domeniului Public Alexandria a ,,Sistemului pentru managementul iluminatului 
public in municipiul Alexandria”; 
- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor de utilitati publice; 
- prevederile Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; 
- prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor; 
- prevederile art. 58 - 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative; 
- prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), si d), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a), pct. 14,din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE : 
 
ART.I.  Se modifica art. 1 din HCL nr. 134/28.09.2006 privind aprobarea incredintarii prin gestiune 
directa catre ADP Alexandria a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public si 
privat de interes local din municipiul Alexandria, si va avea urmatorul cuprins: 
,,Art. 1. Se aproba incredintarea prin gestiune directa catre ADP Alexandria a gestiunii unor servicii 
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local din municipiul Alexandria, dupa 
cum urmeaza: 
a). construirea, modernizarea, exploatarea si intretinerea strazilor; 
b). amenajarea si intretinerea zonelor verzi, a parcurilor si gradinilor publice, a terenurilor de sport, a 
locurilor de agrement si a terenurilor de joaca pentru copii si producerea in sere a materialului 
dendrologic necesar; 
c). organizarea si optimizarea circulatiei rutiere si pietonale in conditiile legii; 
d). instalarea, intretinerea si functionarea sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane in 
vederea asigurarii sigurantei traficului si pentru fluidizarea acestuia; 
e). amenajarea parcarilor si a mobilierului urban si ambiental; 
f). administrarea cimitirelor. 



ART.II.  Se completeaza HCL nr. 134/28.09.2006 privind aprobarea incredintarii prin gestiune directa 
catre ADP Alexandria a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public si privat de 
interes local din municipiul Alexandria,  prin introducerea dupa articolul 1 a patru articole noi 1^1, 
1^2, 1^3, 1^4, care vor avea urmatorul cuprins: 
,, Art. 1^1. Se aproba incredintarea prin gestiune directa catre ADP Alexandria a gestiunii serviciului 
de iluminat public. 
Art. 1^2. Se aproba darea in administrare catre ADP Alexandria a serviciului de iluminat public cu 
infrastructura aferenta. 
Art. 1^3. Se aproba  incredintarea prin gestiune directa catre ADP Alexandria a gestiunii urmatoarelor 
activitati specifice serviciului de salubrizare a localitatilor: 
a)  maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor pubice; 
b) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de 
polei sau inghet. 
Art. 1^4. Se aproba  darea in administrare catre ADP Alexandria a activitatilor specifice serviciului de 
salubrizare a localitatilor prevazute la art. 1^3.”  
ART.III.  Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL  nr. 14/30.01.2013 privind darea in 
administrare catre Serviciul Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria a 
,,Sistemului pentru managementul iluminatului public in municipiul Alexandria”. 
ART.IV. Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru controlul legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Serviciului 
Public de Interes Local Administratia Domeniului Public Alexandria pentru cunoastere si punere in 
aplicare. 
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