
                                                

  
  

      ROMÂNIA 
JUDEȚUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 

Privește: aprobarea modalitatii de intrare in legalitate a unor constructii care nu detin autorizatie de 

construire 

 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedinţă ordinară, având in vedere: 
- referatul de aprobare nr. 16740 / 30.07.2019 al  Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr. 16741 / 30.07.2019 al Arhitectului Şef, Direcţiei Juridic Comercial;   
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 933 din 13.10.2004; 
- Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr 431 din 01.08.2001  

- Norma Metodologică a aplicare a Legii nr. 50/1991; 
- Legea 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului”; 
- O.U.G. nr. 195/ 2005 privind Protectia Mediului , aprobata si completata prin Legea 265/2006, cu completari 

si modificari; 
- prevederile Legii nr. 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica; 
- prevederile art. 84, alin. (5), art. 129, alin (1) si (2) lit. „c”, alin (7) lit. „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ al României. 
In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139, alin (1) și alin (5)  și ale art. 196, alin. (1), lit „a” din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ al României. 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă modalitatea de intrare in legalitate a unor constructii care nu detin autorizatie de 

construire, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.2. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului 
Județul Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Șef, Direcției 
Patrimoniu, Direcției Economice, Directiei Impozite si Taxe Locale, Direcției Juridic Comercial și Direcției Tehnic 
Investiții, pentru cunoaștere și punere în aplicare; 
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