ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: modificarea HCL nr. 75 din 27.02.2019 privind stabilirea zonei in
vederea instalarii de catre candidati, partide politice, aliante politice si aliante electorale, a
unor amenajari provizorii pe domeniul public al municipiului Alexandria pe perioada
electorala.

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa
ordinară, având în vedere:
 Referatul de aprobare nr. 16219/24.05.2019 a Primarului municipiului Alexandria;
 raportul de specialitate nr. 16220/24.07.2019 al Direcţiei Patrimoniu;
 avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al
municipiului Alexandria;
 Legea nr. 340/2004, republicata, pentru alegerea Presedintelui Romaniei;
 Legea nr. 33/2007, republicata, privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru
Parlamentul European;
 Legea nr. 115/2015, actualizata, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice
locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si
pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesolor locali;
 Legea nr. 208/2015, actualizata, privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor,
precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente;
 Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice;
 Prevederile art. 58-60 din Legea nr. 24/2000, republicata, privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative;
 Prevederile art. 129, alin (2), lit. “c”, alin (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ al Romaniei;
In temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și art. 139 alin. (1) si alin. (5) si ale art. 196, alin
(1), lit. „a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei;

HOTĂRĂŞTE:

Art.I: Se modifică art. 1 din HCL nr. 75 din 27.02.2019 si va avea urmatorul cuprins:
„Instalarea amenajarilor provizorii se va face de catre candidati, partidele politice, aliantele
politice si aliantele electorale, pe strada Dunarii, platoul din fata Casei de Cultura din
municipiul Alexandria, precum si in fata sediilor acestora.
Art.II: Celelalte prevederi ale HCL nr. 75 din 27.02.2019 raman neschimbate.
Art.III: Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi
transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului
Municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.
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