
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

 

       Priveste: aprobarea  Regulamentului de Organizare si Utilizare a locurilor de joaca din 

municipiul  Alexandria. 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 

avand in vedere: 

-  expunerea de motive nr. 13213 /14 .05.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 13214 /14.05.2015 al Directiei Administratie Publica Locala si 

Directiei Buget Finante Taxe si Impozite; 

- referatul nr. 2532 /14.05.2015  al Serviciului Public de interes local ADP Alexandria; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local; 
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul 

localitatilor; 

- HG nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata si de exploatare a echipamentelor 

pentru agrement; 

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul 

de viata al populatiei; 

- OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale; 

- OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata si completata; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 

- HCL nr. 118/31.05.2011 privind aprobarea Regulamentului de convietuire in municipiul 

Alexandria; 

- prevederile art. 36 alin (3) lit. b) 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.1. Se aproba  Regulamentul de Organizare si Utilizare a locurilor de joaca din municipiul 

Alexandria, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

ART.2. Prin grija serviciul 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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