
                     ROMÂNIA 
                        JUDEŢUL TELEORMAN 

                      MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
                      CONSILIUL LOCAL 

 
                      HOTĂRÂRE 

 
Priveste: aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Alexandria 
 

   Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, având in 
vedere: 

• expunerea de motive nr. 21435 din 08.08.2017 a Primarului Municipiului Alexandria; 

• raportul comun nr. 21436 din 08.08.2017 al Directiei Tehnic Investitii si al Directiei Buget 
Finante 

Taxe si Impozite;  

• raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
Municipiului 

Alexandria; 

• prevederile Documentului cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile – Axa 
prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, aprobat prin Ordinul nr. 3045/2017 emis de Ministerul 
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene;  

• prevederile art. 15 din Norme metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 

350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism; 

• prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice 
locale; 

• prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea 

actelor normative;   

• prevederile art. 36 alin. (2), lit. ,,b”, alin. (4) lit. ,,d” din Legea 215/2001 privind  
administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aproba Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Alexandria, conform 
anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr. 44/13.07.2016. 
           Art.3. Prin  grija  Serviciului Cancelarie   prezenta  hotarare  va  fi transmisa Institutiei Prefectului  
judetului  Teleorman  pentru  verificarea  legalitatii,  Primarului Municipiului  Alexandria, Directiei  Tehnic 
Investitii,  Directiei Buget Finante Taxe si Impozite, pentru  cunoastere si punere  in  aplicare.  
      
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 



                   Consilier,                                                                                                   Secretar, 
               Florea VOICILA                                                                                   Jr. Iulian PURCARU 
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