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HOTARARE 

 

             Priveste: aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  si  Functionare  al Complexului 

de odihna si recreere Strand Vedea 

     

  

Consiliul local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 

avand in vedere: 

 

-   Expunerea de motive nr.  19862/23.07.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

- Raportul de specialitate nr.  19863/23.07.2015 al Directiei Administratie Publica Locala, 

Directiei Buget Finante Taxe si Impozite si Directiei Tehnic Investitii ; 
-   Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 

-  Referatul nr. 4158/22.07.2015 intocmit de directorul Serviciului Public de interes local 

ADP Alexandria; 

-  HCL  nr. 167/30.06.2011 privind darea in administrare pe termen limitat, catre Serviciul 

Public ADP Alexandria a Complexului de odihna si recreere Strand Vedea, apartinand domeniului 

public de interes local al municipiului Alexandria; 

            -   HCL nr. 188/25.07.2013 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare 

al Complexului de odihna si recreere Strand Vedea; 

            -  HCL nr. 308/30.10.2013 privind modificarea si completarea HCL nr. 188/25.07.2013 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si receere 

Strand Vedea; 

- HCL nr. 45/30.01.2014 privind modificarea si completarea HCL nr. 188/25.07.2013 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere Strand 

Vedea 

- HCL nr. 190/13.06.2014 privind modificarea si completarea HCL nr. 188/25.07.2013 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere 

Strand Vedea;  

- HCL nr. 206/25.06.2015 privind modificarea si completarea HCL nr. 188/25.07.2013 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere 

Strand Vedea;  

            -  Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) si c)  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  Functionare  al Complexului de odihna 
si recreere Strand Vedea, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta. 

ART. 2.  La data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile HCL nr. 188/25.07.2013 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Complexului de odihna si recreere 



Strand Vedea, modificata si completata, precum si hotararile prin care aceasta a fost modificata si 
completata. 

 
ART. 3.  Prin grija serviciului 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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             CONSILIER,         

LUCIAN MIHAIL IOTU                                                                                SECRETAR 
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ALEXANDRIA 

Nr. 210/ 30 IULIE 2015 


