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H O T Ă R Â R E 

  
Priveşte: ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate aparţinând 

municipiului Alexandria, administrate de Consiliul Local al 
municipiului Alexandria. 

   
Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere: 
- expunerea de motive nr. 17145 / 15.07.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
-  raportul nr. 17146 / 15.07.2014 al Arhitectului Şef; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 
- prevederile art. 3 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1257/2011, pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, 
funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de 
ameliorare; 

- prevederile art. 1, 2, 3 şi 5 din Legea nr. 100/2010, privind împădurirea terenurilor 
degradate; 

- prevederile H.C.L. nr. 252 din 28 noiembrie 2011, privind aprobarea asocierii 
municipiului  Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, cu judeţul Teleorman, 
prin Consiliul Judeţean Teleorman, pentru participarea la „Programul privind măsurile de 
protecţie a mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite în judeţul Teleorman pe perioada 
2011-2020; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(3) şi ale art. 115, alin.(1) lit. „b”, alin.3, alin. 5 şi alin. 
7 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
          Art. 1. Se aprobă ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, în suprafaţă de 
19,26 ha, din domeniul privat al municipiului Alexandria şi administrate de Consiliul Local al 
municipiului Alexandria, conform anexei nr. 1- fişa de ameliorare, anexei nr.2 - plan de 
încadrare în zonă şi anexei nr.3 -  plan de încadrare în zonă care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Serviciul Cancelarie va transmite prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului judeţului 
Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria şi Arhitectului Şef 
pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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