
ROMANIA 

 JUDETUL TELEORMAN                             

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

  H O T A R A R E 

 

 Priveste: modificarea si completarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind 

Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria 

 

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere : 

- Referatul de aprobare  nr. 29604 din 23.12.2019 al Primarului municipiului 

Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 1525 din 21.01.2020 al Directiei Politia 

Locala Alexandria; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local 

al municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 58-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin (2) si (3) si ale art. 5 alin (3) din OG nr.2/2001 privind 

regimul juridic al contraventiilor, actualizata; 

- prevederile art. 129, alin (2),lit. „d” si alin (7) lit. g ) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 

In temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin (1) si alin (6) si ale 

art.196, alin. (1), lit ‚a’ din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.I.-Se modifica si se completeaza art. 89 lit (c)  din anexa la HCL 

nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul 

Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 

„Art. 89, lit. c) Este interzisa sacrificarea animalelor şi păsărilor pe domeniul 

public si privat al municipiului Alexandria. 

Art. 89, lit. c1) Este interzisa transarea sau manipularea animalelor si 

pasarilor in vederea consumului propriu sau comercializarii, pe domeniul public si 

privat al municipiului Alexandria.” 

Art.II.-Se modifica si se completeaza art.91 din anexa la HCL nr.130/24.04.2019 

privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria si va avea 

urmatorul cuprins: 

„Art. 91 alin (2) ^1 Nerespectarea prevederilor art.89 lit (c) din anexa la HCL 

nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul 

Alexandria se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 200 lei la 2.000 lei 



pentru faptele săvârşite de persoane fizice şi de la 200 lei la 2500 lei pentru faptele 

săvârşite de persoane juridice, dacă nu se prevede altfel prin legi, ordonanţe sau 

hotărâri ale Guvernului precum si/sau cu sanctiunea contraventionala 

complementara de confiscare a animalelor sau pasarilor sacrificate.” 

Art.III.-Celelelte prevederi ale HCL nr. 130 din 24.04.2019 raman 

neschimbate. 

Art.IV.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta 

hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului Judetul Teleorman pentru verificarea 

legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, direcţiilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului, Directiei Politia Locala Alexandria, Politiei municipiului 

Alexandria si Inspectoratului de Jandarmi al Judetului Teleorman pentru cunoaştere si 

punere in aplicare.  

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         CONTRASEMNEA, 

 Consilier                 SECRETAR GENERAL     

  Curea Gina Georgeta      Alexandru Razvan Ceciu                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. 10 din 29 ianuarie 2020 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

               PRIMAR 

NR.29609 din  23 decembrie 2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Priveste: modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de 

convietuire socială în Municipiul Alexandria 

 

  La nivelul municipiului Alexandria mai multe persoane au reclamat faptul 

ca in diferite zone din municipiu se sacrifica pasari sau animale pe domeniul public 

sau privat creeand un disconfort cetatenilor care locuiesc in zonele respective prin 

tulburarea ordinii si linstii publice.  

In urma acestor sesizari se impune reglementarea clara a sanctiunilor care se 

vor aplica acestor persoane.  

La art. 2 alin (2) din OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor 

se prevede ca: (2) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau 

judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de 

activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în 

care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau 

hotărâri ale Guvernului. 

La alin (3) din cadrul aceluiasi articol se prevede ca: “Consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona contravenţii în 

următoarele domenii: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea 

acestora; întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joaca 

pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, 

precum şi a terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate 

în administrarea lor; întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii 

de educaţie şi cultura, întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii; 

depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere.” 

 La art.5 alin (3) din acelasi act normativ se preved urmatoarele:  

    (3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt: 

    a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; 



    b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei 

de exercitare a unei activităţi; 

    c) închiderea unităţii; 

    d) blocarea contului bancar; 

    e) suspendarea activităţii agentului economic; 

    f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru 

activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv; 

    g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială. 

 Tinand cont de prevederile legale de mai sus precum si de situatia de fapt 

sesizata de catre cetatenii municipiului Alexandria, in conformitate cu prevederile  

art. 136 alin (1) propun elaborarea de catre Directia Politia Locala Alexandria a 

unui proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 

privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRAGUSIN 

 
 



PRIMARIA MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECTIA POLITIA LOCALA ALEXANDRIA 

Nr. 1525 din 21.01.2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea anexei la HCL 

nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul 

Alexandria. 

 

 

Prin referatul de aprobare nr. 29604 din 23.12.2019, Primarul municipiului 

Alexandria – dl. Victor Dragusin propune , elaborarea de catre Directia Politia 

Locala Alexandria, a unui proiect de hotarare cu privire la modificarea si 

completarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de 

convietuire socială în Municipiul Alexandria.  

Necesitatea si oportunitatea proiectului.  

     La nivelul municipiului Alexandria mai multe persoane au reclamat faptul ca 

in diferite zone din municipiu se sacrifica pasari sau animale pe domeniul public 

sau privat creeand un disconfort cetatenilor care locuiesc in zonele respective prin 

tulburarea ordinii si linstii publice.  

In urma acestor sesizari se impune reglementarea clara a sanctiunilor care se 

vor aplica acestor persoane. 

 Legalitatea proiectului. 

  La art. 2 alin (2) din OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor se prevede ca: (2) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei 

publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate 

domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în 

măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, 

ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului. 

La alin (3) din cadrul aceluiasi articol se prevede ca: “Consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona contravenţii în 

următoarele domenii: salubritate; activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea 

acestora; întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joaca 

pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, 

precum şi a terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în 

administrarea lor; întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de 



educaţie şi cultura, întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii; 

depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere.” 

 La art.5 alin (3) din acelasi act normativ se preved urmatoarele:  

    (3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt: 

    a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; 

    b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de 

exercitare a unei activităţi; 

    c) închiderea unităţii; 

    d) blocarea contului bancar; 

    e) suspendarea activităţii agentului economic; 

    f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi 

de comerţ exterior, temporar sau definitiv; 

    g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială..       

Proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi supus spre 

dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

DIRECTOR, 

 

Dumitrescu Florinel 
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