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HOTĂRÂRE 
 

 Priveşte: aprobarea Regulamentului privind sănătatea populaţiei şi protecţia  
                            mediului la nivelul municipiului Alexandria 

 
 

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa de lucru 
ordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul nr.________/ _______2009 al Compartimentului  Protecţia Mediului şi 

Compartimentului  Juridic;  
- prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/22 decembrie 2005 privind 

protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Legii nr. 24/15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din zonele urbane; 
- prevederile Ordinului nr.1549/4 decembrie 2008 privind aprobarea normelor tehnice 

pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr.78/16 iunie 2000 privind regimul 

deseurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 9/11 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

205/2004 a protecţiei animalelor şi a celorlalte reglementări privind protecţia factorilor 
de mediu - apă, aer, sol; 

- prevederile Legii nr.205/26 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
protecţia animalelor; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr.55/ 30 aprilie 2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi; 

- prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.536/23 iunie 1997  pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/30 ianuarie 2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale; 

- prevederile Legii nr.554/18 decembrie 2003 privind asigurarea aspectului estetic al 
Capitalei şi al altor localităţi; 

- prevederile Legii nr.307/12 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind apararea împotriva incendiilor; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.537/ 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor; 

- prevederile Ordonanţei nr.2/12 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, 
privind regimul juridic al contravenţiilor; 

-  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al             
municipiului Alexandria;  

- prevederile art. 36, alin.2 litera (b) şi alin. 6 lit. (a), punctul 9 din Legea nr. 
215/23.04.2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 şi art.115, alin.1, lit.b  din Legea nr. 215/23.04.2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1 Se aprobă Regulamentul privind sănătatea populaţiei şi protecţia mediului la 
nivelul municipiului Alexandria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art. 2 Pe data prezentei îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.11/25 februarie 2005 ; 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul 
municipiului Alexandria prin Compartimentul Protecţia mediului din cadrul Aparatului de 
Specialitate al Primarului municipiului Alexandria, Serviciul Public Administraţia Domeniului 
Public, Serviciul Public de Colectare Transport Depozitare Tratare Deşeuri Municipale şi Serviciul 
Public Sanitar-Veterinar.  

Art. 4. Prin grija serviciul Secretariat – Administrativ prezenta hotărâre va fi transmisă  
Instituţiei Prefectului  judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria, direcţiilor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Serviciului Public de 
Colectare Transport Depozitare Tratare Deşeuri Municipale, Serviciului Public Administraţia 
Domeniului Public, Serviciului Public Sanitar-Veterinar,  Poliţiei comunitare, pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare. 
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