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HOTĂRÂRE 

   

                

Priveste: actualizarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare 

si  

                eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau  

                abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Alexandria. 

 

                                                                                                                                        

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand 

in vedere: 

 Referatul de aprobare  nr. 26620/22.11.2019  al Primarului Municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 26621/22.11.2019 al Directiei Patrimoniu si Directiei Juridic, 

comercial; 

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria; 

 Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 

publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile Hotararii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare;                                                                                                                     

 Prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau 

abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor 

administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile Hotararii Guvernului nr 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau 

abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor 

administrativ-teritoriale;                                                        

 Prevederile Legii nr. 155/2010 a politiei locale cu modificarile si completarile ulterioare;   

 Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor, republicata;                                                                                                                                 

 Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 

modificarile si completarile  ulterioare;  

 Prevederile Legii 52/ 2003 privind transparenta decizionala.                                                                              



 Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e si alin. (7) lit. g din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ al Romaniei. 

In temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) si alin. (5) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al Romaniei, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se actualizeaza Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si 

eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe 

domeniul public sau privat al municipiului Alexandria, conform anexelor nr. 1-4 care fac parte 

din prezenta hotarare. 

Art.2. Orice dispozitii contrare isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.3. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi 

transmisa Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 

Municipiului Alexandria, Societatii Comerciale Administratia Strazilor, Constructii Edilitare 

SRL, Politiei municipiului Alexandria, Directiei Politia Locala, Directiei Juridic Comercial din 

cadrul Primariei municipiului Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA 

           Consilier,       

               COBARLIE SILVIA                                                                          

                                  CONTRASEMNEAZA 
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