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  H O T Ă R Â R E 

 

 

Priveste: stabilirea zonei in vederea instalarii de către candidați, partide politice, 

                alianțe politice și alianțe electorale, a unor amenajari provizorii pe 

                domeniul public al Municipiului  Alexandria pe perioada electorala.   

 

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere : 

-expunerea de motive nr.4460 din 26.02.2019 a Primarului municipiului 

Alexandria; 

-raportul de specialitate nr. 4461 din 26.02.2019 al Directiei Patrimoniu; 

-Legea nr. 340/2004, republicata, pentru alegerea Preşedintelui României; 

-Legea nr. 33/2007, republicata, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European; 

-Legea nr.115/2015, actualizata,  pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali; 

-Legea nr. 208/2015, actualizata, privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente; 

- Legea nr. 189 din 9 decembrie 1999, republicată, privind exercitarea iniţiativei 

legislative de către cetăţeni; 

- Legea 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 

-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

-prevederile art. 36, alin (2), lit. „c”, alin (9)   din Legea nr. 215 din 23 aprilie 

2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si ale art. 115, alin. (1), lit „b” din Legea 

nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

H O T A R A S T E : 

Art. 1. Instalarea amenajarilor provizorii se va face de către candidați, partidele 

politice, alianțele politice și alianțele electorale, pe strada Dunarii, platoul din fata Casei 

de Cultura din municipiul Alexandria. 



 

 

Art. 2. Amenajarea provizorie va avea o suprafata de maxim 12 mp, pentru care 

se percepe un tarif de 2,50 lei/m.p./zi.  

Art. 3. Amplasarea amenajării provizorii se va face pe perioada limitata in baza 

unei  solicitari, aprobata de Primarul municipiului Alexandria. 

Art. 4. Candidații, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale au 

urmatoarele obligatii privind instalarea amenajarilor provizorii pe domeniul public al 

municipiului Alexandria: 

- sa desfasoare activitati conform legislatiei in vigoare, in intervalul orar        

08
00

 – 18
00

; 

- sa nu perturbe traficul pietonal/rutier precum si activitatea specifica zonei; 

- sa asigure curatenia in perimetrul atribuit; 

- sa nu tulbure linistea si ordinea publica.  

Art. 5. Pe perioada desfasurarii adunarilor publice prevazute de Legea 60/1991 

privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, sau alte actiuni de interes public, 

se suspenda amplasarea amenajarilor provizorii.  

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi 

transmisa Institutiei Prefectului Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, 

Primarului municipiului Alexandria, Directiei Patrimoniu, pentru cunoastere si punere in 

aplicare. 

 

 

 

 
           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  CONTRASEMNEAZA, 

                           Consilier,                                                                                   Secretar, 

         

                  Gina Georgeta CUREA                                                          Jr. Iulian PURCARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr.75din 27 februarie 2019 


