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H O T Ă R Â R E 
 

Priveşte: modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 136 din 17 iunie 2009 privind 

amplasare antenelor de telefonie mobila si ale altor tipuri de antene de 

emisie – recepție pe teritoriul administrativ al municipiului Alexandria  

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință ordinară, 
având în vedere: 

-  expunerea de motive nr. _20277_ / 24.07.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 

-  raportul nr. _20278_ / 24.07.2017 al Arhitectului Șef; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 
municipiului Alexandria; 

- prevederile Ordonanței de urgență nr. 111 din 14 decembrie 2011 (*actualizată*) 

privind comunicațiile electronice 

- prevederile Ordinului nr. 1193 / 29.09.2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea 
expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz; 

- adresa nr. 38291 / 15.12.2016 a Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (ANCOM); 

- adresa nr. 17697 / 05.07.2016 a RCS & RDS S.A.; 
- prevederile art. 59 și art. 60 din Legea 24 / 2000 privind nomele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată; 
- prevederile art.15, lit. d), e) și f), art. 25, art. 44, art. 45, lit. c), art. 46) alin. (2), lit. a), din 

Legea nr. 350 / 2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată; 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5 ), lit. „c” din legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 

a Administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi (2) lit. „e”, și ale  art. 115, alin.(1), lit. „b” din 

Legea                    nr. 215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 



 

Art. I. Se modifică și se completează anexa la HCL nr. 136 din 17 iunie 2009 privind amplasarea 

antenelor de telefonie mobila si ale altor tipuri de antene de emisie – recepție pe teritoriul 

administrativ al municipiului Alexandria și va avea cuprinsul anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

Art. II. Serviciul Cancelarie va transmite prezenta hotărâre Instituției Prefectului județului 

Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Șef și 

operatorilor de telefonie mobilă pentru cunoaștere  și punere în aplicare. 
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