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H O T Ă R Â R E 
  
 

Priveşte: Circulaţia mijloacelor de transport în comun persoane  în municipiul Alexandria.   
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă  ordinară, având în 
vedere: 

- expunerea de motive nr. 4219/22.02.2011 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr.  4220/22.02.2011 al Arhitectului Şef; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- avizul Poliţiei Municipiului Alexandria, Biroul Rutier Municipal, nr. 147057 din 21.02.2011; 
- prevederile art. 1, alin.(4) din OUG nr. 195/12.12.2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
- prevederile art.36, alin. (1) şi alin. (2), lit. „c” din legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 

Administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi (3) şi ale  art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea             

nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

          Art. 1. Se aprobă circulaţia mijloacelor de transport în comun persoane, în mun. Alexandria, 
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
         Art.   2.   Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data aprobării.  

Art. 3. Serviciul Cancelarie va transmite prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului judeţului 
Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Poliţiei municipiului 
Alexandria, Poliţia Locală, Arhitectului Şef, operatorilor de transport care desfăşoară activităţi pe raza 
mun. Alexandria şi autogărilor existente în mun. Alexandria, pentru cunoaştere  şi punere în aplicare. 

 
 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ  
                  CONSILIER,                                                                                      SECRETAR, 

               FILICĂ GANEA                                                                        Jr.  IULIAN PURCARU                        
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JUDETUL  TELEORMAN 
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

              ARHITECT  SEF 
NR.  4220 DIN 22.02.2011 
 
 
 

 
R A P O R T  

 
 

Priveşte: Circulaţia mijloacelor de transport în comun persoane  în municipiul Alexandria. 
 

Prin expunerea de motive nr. 4219 din 22.02.2011, Primarul municipiului Alexandria, domnul 
Victor Drăguşin, propune elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la circulaţia mijloacelor de 
transport în comun persoane, în municipiul Alexandria.  

 
1. NECESITATE 

Ca urmare a modificărilor apărute în infrastructura căilor rutiere, a importanţei economice şi 
comerciale a unor zone, a extinderii zonelor de locuit şi cuprinderea unor societăţi comerciale  între 
zonele de locuit, dar şi din cauza înmulţirii autovehiculelor aflate în circulaţie, s-a intensificat circulaţia 
pe arterele principale ale mun. Alexandria, lucru ce duce şi la deteriorarea stratului de uzură a părţii 
carosabile. Astfel, apare ca o necesitate fluidizarea traficului în zone cu circulaţie mixtă pietonală şi auto.   

 
2. OPORTUNITATE 
Pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, precum şi pentru protejarea sistemului 

rutier, se propune instituirea unei restricţii de trafic pe arterele principale, şi anume interzicerea accesului 
mijloacelor de transport în comun persoane, cu excepţia transportului public local, pe următoarele artere 
din mun. Alexandria:  

-  str. Dunării      - tronsonul cuprins între str. Dr. Stâncă şi str. Fabricii, în ambele sensuri. 
- str. Bucureşti - tronsonul cuprins între str. Al. Ghica şi str. Negru Vodă pe relaţia Bucureşti-

Alexandria; 
 - tronsonul cuprins între str. Negru Vodă şi Cuza Vodă pe relaţia Alexandria-

Bucureşti. 
Conform avizului nr. 147057/21.02.2011 al Poliţiei mun. Alexandria, circulaţia se va face pe 

următoarele trasee, astfel: 
1. Pentru autogara din str. Cuza Vodă: 

- ruta Bucureşti – Alexandria, traseu: str. Alexandru Gica-str. 1Mai-str. Cuza Vodă; 
- ruta Alexandria – Bucureşti, traseu: str. Cuza Vodă-str. Bucureşti; 
- ruta Bucureşti – Turnu Măgurele (Roşiori de Vede), traseu: str. Al. Gica-str. 1Mai-str. Cuza 

Vodă-str.Dr. Stâncă; 
- ruta Turnu Măgurele (Roşiori de Vede) – Bucureşti, traseu: str. Negru Vodă-str. 1Mai-str. Cuza 

Vodă-str. Bucureşti. 
2.  Pentru autogara Atlassib: 

- ruta Bucureşti - Turnu Măgurele(Roşiori de Vede) traseu: str. Al. Ghica-str. 1Decembrie-str. 
Negru Vodă-Autogara-str. Mircea cel Bătrân-str. Ion Creangă-str. Negru Vodă; 

- ruta Turnu Măgurele (Roşiori de Vede) – Bucureşti traseu: str. Negru Vodă-Autogara-str. 
1Mai-str. Cuza Vodă-str. Bucureşti. 

Oprirea şi staţionarea mijloacelor de transport în comun persoane are loc numai în alveolele special 
amenajate ca staţii de oprire sau pe banda a I a drumului public cât mai aproape de trotuar astfel încât să 
nu stânjenească circulaţia celorlalte autovehicule. 

 



 
 
Contravenţiile cu privire la circulaţia rutieră pe drumurile publice sunt cele prevăzute în OUG nr. 

195/2002 şi se vor aplica conform acesteia. 
 

3. LEGALITATE 
 Proiectul de hotărâre supus spre aprobare este susţinut din punct de vedere legal de următoarele 

prevederi de acte normative: 
- art. 1, alin.(4) din OUG nr. 195/12.12.2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
- art. 36, alin. (2), lit. „c” din Legea nr. 215 / 2001 a Administraţiei publice locale republicată cu 

modificările şi completările ulterioare 
Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii 215/23.04.2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de 
specialitate cu privire la circulaţia mijloacelor de transport în comun persoane, în municipiul Alexandria. 

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 
 
 

ARHITECT  ŞEF , 
MIHAIL MITROI 
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EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 
 

Priveşte: Circulaţia mijloacelor de transport în comun persoane  în municipiul Alexandria. 
 

 
Modificările apărute în infrastructura căilor rutiere, importanţa economică şi comercială a unor 

zone, extinderea zonelor de locuit şi cuprinderea unor societăţi comerciale  între zonele de locuit, dar 

şi  înmulţirea autovehiculelor aflate în circulaţie, au contribuit la intensificarea circulaţiei pe arterele 

principale ale mun. Alexandria, lucru ce duce şi la deteriorarea stratului de uzură a părţii carosabile. 

Astfel, apare ca o necesitate atât fluidizarea traficului în zone cu circulaţie intensă, cât şi protejarea 

stratului carosabil.   

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 45, alin (6) din Legea nr.215 /2001 a 

Administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea 

de către Arhitectul Şef a unui proiect de hotărâre cu privire la  circulaţia mijloacelor de transport în 

comun persoane în municipiul Alexandria. Urmează ca, în conformitate cu prevederile art. 36, alin 2, 

lit. „c”  din Legea nr.215 /2001 a Administraţiei publice locale republicată cu modificările şi 

completările ulterioare proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentaţie, să fie supus spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 
 
 

P R I M A R , 

VICTOR DRĂGUŞIN 
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