
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: modificarea H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007 privind aprobarea amplasamentelor din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de 
pre-colectare deşeuri menajere.

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședintã ordinarã, având în vedere:
- referatul de aprobare nr.12805/21.05.2021, al primarului municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr.12806/21.05.2021, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Economice și al

Direcției Juridic Comercial;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- prevederile art. 58, ale art. 59, ale art. 61 si ale art. 62, din Legea nr. 24/27.03.2000-privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, ale art. 136, alin. (1), ale art. 139, alin. (1), alin. (3), 
lit. “g” și ale  art. 196,  alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57 / 03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se radiază poziţia nr. 7: Amplasment POLICLINICA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, Localizare 
STRADA MIHĂIŢĂ FILIPESCU, SUPRAFAŢA 20 MP, din Anexa nr. 1-LISTA, anexa nr. 2 - plan de situaţie şi 
anexa nr. 2’- plan de incadrare in localitate la H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007 privind aprobarea 
amplasamentelor din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de 
pre-colectare deşeuri menajere.

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007 privind aprobarea amplasamentelor din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de pre-colectare deşeuri 
menajere, rămân neschimbate.

Art.3. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalitătii, primarului municipiului Alexandria, Direcției 
Patrimoniu, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER,                                              SECRETAR GENERAL,     

Ionela Cornelia ENE Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr. 146 din 27 mai 2021



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA PATRIMONIU 
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL 
NR. 12806/21.05.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007 privind aprobarea 

amplasamentelor din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria pentru 
amenajarea punctelor de pre-colectare deşeuri menajere.

Prin referatul de aprobare nr.12805/21.05.2021 , primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Drăgușin,
propune un proiect de hotărâre, cu privire la modificarea H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007 privind aprobarea 
amplasamentelor din domeniul public de interes local al municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de 
pre-colectare deşeuri menajere.

1.  NECESITATEA:
Prin H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007, s-au aprobat amplasamentelor din domeniul public de interes local al 

municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de pre-colectare deşeuri menajere.
Se radiază poziţia nr. 7: Amplasment POLICLINICA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, Localizare STRADA 

MIHĂIŢĂ FILIPESCU, SUPRAFAŢA 20 MP, din Anexa nr. 1-LISTA, anexa nr. 2 - plan de situaţie şi anexa nr. 2’-
plan de incadrare in localitate la H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007, intrucât aceasta nu corespunde cerinţelor de 
mediu, nu este amenajata şi nu deţine autorizaţie de construire.

Modificarea H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007 se va face cu repectarea prevederilor art. 58, ale art. 59, ale 
art. 61 si ale art. 62, din Legea 24/27.03.2000-privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. LEGALITATEA:
Proiectul de hotărâre supus spre aprobare, este susținut din punct de vedere legal, de prevederile 

următoarelor acte normative:
- art. 58, ale art. 59, ale art. 61 si ale art. 62, din Legea nr. 24/27.03.2000-privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, ale art. 136, alin. (1), ale art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. “g” și ale  art. 

196,  alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57 / 03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare.

Propunerea privind modificarea H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007 privind aprobarea amplasamentelor din 
domeniul public de interes local al municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de pre-colectare deşeuri 
menajere, considerăm că este necesară, oportună și legală, drept pentru care se va întocmi un proiect de 
hotărâre în acest sens.

În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (3), lit. “a”, din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ 
al României, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport comun de specialitate, cu 
privire la modificarea H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007 privind aprobarea amplasamentelor din domeniul public de 
interes local al municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de pre-colectare deşeuri menajere, care 
împreună cu întreaga documentaţie, va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria.

Direcția Patrimoniu,                          Direcția Economică,                                                                    
Director executiv,      Director executiv,
Dumitru OPREA Haritina GAFENCU                                               

Direcția Juridic Comercial,
Director executiv,

Postumia CHESNOIU

RED B.D.



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 12805/21.05.2021

REFERAT DE APROBARE,

cu privire la modificarea H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007 privind aprobarea amplasamentelor din domeniul 
public de interes local al municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de pre-colectare deşeuri 

menajere.

Prin H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007, s-au aprobat amplasamentelor din domeniul public de interes local 
al municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de pre-colectare deşeuri menajere.

Se radiază poziţia nr. 7: Amplasment POLICLINICA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, Localizare STRADA 
MIHĂIŢĂ FILIPESCU, SUPRAFAŢA 20 MP, din Anexa nr. 1-LISTA, anexa nr. 2 - plan de situaţie şi anexa nr. 2’-
plan de incadrare in localitate la H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007, intrucât aceasta nu corespunde cerinţelor de 
mediu, nu este amenajata şi nu deţine autorizaţie de construire.

Modificarea H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007 se va face cu repectarea prevederilor art. 58, ale art. 59, ale 
art. 61 si ale art. 62, din Legea 24/27.03.2000-privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Ca urmare a celor menționate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun elaborarea de către 
Direcția Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial, a unui proiect de hotărâre, cu privire la
modificarea H.C.L. nr. 22 din 30 martie 2007 privind aprobarea amplasamentelor din domeniul public de interes 
local al municipiului Alexandria pentru amenajarea punctelor de pre-colectare deşeuri menajere.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare
Consiliului Local al Municipiului Alexandria.

PRIMAR,

Victor DRĂGUȘIN

RED. B.D.


