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H O TĂ R Â R E
Priveşte : atribuirea denumirii unei strazi din municipiul Alexandria
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, având în vedere:
- expunerea de motive nr.9607/14.04.2014, a Primarului municipiului Alexandria ;
- raportul comun de specialitate nr. 9608/10.04.2014, al Direcției Patrimoniu,Arhitect Sef, Finanțe
Taxe si Impozite, Direcția Administrație Publică Locală,
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului
Alexandria ;
- adresa nr. 9525/09.04.2014, a Direcției Patrimoniu, privind solicitarea avizului Comisiei
- Județene de atribuire sau schimbarea de denumiri din cadrul Instituției Prefectului Județului
Teleorman ;
- avizul nr.1/25.04.2014, al Comisiei Județene de atribuire sau schimbare de denumiri din cadrul
Instituției Prefectului Județului Teleorman,
- prevederile O.G.nr.63/29.08.2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările
si
completările ulterioare,
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. (c), si ale alin.(5) lit.,,d,, , din Legea nr.215/2001, a
administrației
publice locale, republicată cu modificările si completările ulterioare.
In temeiul prevederilor art.45, alin. (1) si (3) si ale art 115 alin (1), lit (b), din Legea 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRÂSTE:
Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii de ,,STRADA PODUL VECHI”, strazii situată in zona Podul
Vechi si Cimitirul.,,Sf. Alexandru,, din municipiul Alexandria, conform anexei nr. 1 (lista cu elementele de
identificare a strazii pentru care se atribuie denumire), anexa nr. 2 (plan de situație), anexa nr. 3 (plan
de incadrare in teritoriu) anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Prin grija Serviciul Cancelarie, va transmite prezenta hotărâre Instituției Prefectului județului
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Șef, Direcției
Buget Finanțe Taxe si Impozite, Direcției Administrației Publice Locale, Direcției Patrimoniu, pentru
cunoaștere si punere in aplicare.
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