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             Priveste: modificarea  si completarea  Anexei la HCL  nr. 256/20.08.2014 privind aprobarea 

tarifelor de inchiriere a terenurilor de tenis  din Parc Padurea Vedea     

  

Consiliul local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 

avand in vedere: 

 

-   Expunerea de motive nr.  5595/19.02.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

- Raportul de specialitate nr.  5596/19.02.2015 al Directiei Administratie Publica Locala, 

Directiei Buget Finante Taxe si Impozite si Directiei Tehnic Investitii ; 

-   Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 

-  Referatul nr. 729/18.02.2015 intocmit de directorul Serviciului Public de interes local ADP 
Alexandria; 

-  HCL  nr. 260/20.08.2014 privind darea in administrare pe termen limitat, catre Serviciul 

Public ADP Alexandria a obiectivului de investitii “Amenajare terenuri de tenis Padurea Vedea in  

municipiul Alexandria; 

            -   HCL nr. 256/20.08.2014 privind aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de tenis  din 

Parc Padurea Vedea; 

             

            -  Prevederile art. 59 - 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

            -  Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) si c)  din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/ 2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE : 

 

ART. I.      Se modifica si se completeaza art. 1 din Anexa la HCL  nr. 256/20.08.2014 privind 

aprobarea tarifelor de inchiriere a terenurilor de tenis  din Parc Padurea Vedea, si va avea urmatorul 

cuprins: 

 

 

“ART.1 .  1) Inchirierea terenurilor de tenis din Parc Vedea se face telefonic sau personal la Receptia 

Complexului de odihna si recreere “Strand Vedea” din municipiul Alexandria, zilnic, intre orele 8.00 – 

21.00.  

2). Programarea pentru inchirierea terenurilor de tenis se face cu o zi inainte, iar plata se face, 

pe ora, in momentul programarii, la Receptia Complexului. 

3) Cluburile sportive asociate cu Consiliul Local al Municipiului Alexandria, beneficiaza de 

gratuitate, in orele in care nu sunt programari. Programarea cluburilor pentru inchirierea terenului de 

tenis se face cu o zi inainte, la receptia Complexului de recreere Strand Padurea Vedea. 
4) Orice solicitare de acordare a unei facilitati privind accesul pe terenurile de tenis din Parcul 

Padurea   Vedea,   va fi supusa dezbaterii si aprobarii  Consiliului  Local, fara sa faca obiectul unei 

modificari sau completari a regulamentului in acest sens ». 

 

 



 
ART. II.  Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru controlul legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Serviciului 
Public de interes local Administratia Domeniului Public - Alexandria pentru cunoastere si punere in 

aplicare. 
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