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H O T Ă R Â R E 
 
 

Priveşte:  propunerea de incadrare in categoria de drumuri nationale a obiectivului 
Drum de Centura al municipiului Alexandria.  

 
 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă de lucru, 
având în vedere: 

-  expunerea de motive nr.12897/24.06.2010  a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 12898/24.06.2010  al Direcţiei Administrare, Valorificare 

Patrimoniu, Directiei Tehnic Investitii si al Arhitectului Sef; 
-  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
- prevederile art. 12 din O.G. nr. 43/28.08.1997 privind regimul juridic al drumurilor, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 36 alin (1) si (2),  lit. ”c” din Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1) şi (3), ale art. 115, alin. (1), lit. b) din  Legea nr. 215 

din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1. - Se aprobă propunerea de incadrare in categoria de drumuri nationale a obiectivului 
Drum de Centura al municipiului Alexandria, ce face legatura intre DN 51 (Alexandria - Zimnicea) 
si DN 52 (Alexandria – Turnu Magurele), in vederea obtinerii avizului favorabil de la Ministerul 
Transportului si Infrastucturii, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.  – Caracteristicile tehnice ale obiectivului sunt prezentate in anexa nr. 2 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.  – La data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr. 18/27 februarie 
2002, prin care a fost abrobata propunerea de incadrare in categoria drumurilor judetene a 
obiectivului DRUM CENTURA ce face legatura intre DN 51 si DN 52. 

Art.4. -  Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi înaintată institutiei 
Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, 
Direcţiei Administrare, Valorificare Patrimoniu, Directiei Tehnic Investitii si Arhitectului Sef pentru 
cunoaştere şi  punere în aplicare. 
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