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H O T Ă R Â R E 

 

        Priveşte: aprobarea Strategiei de  Dezvoltare a Serviciului Public de Interes Local 
Administraţia Domeniului Public Alexandria pentru activităţile de Măturat, spălat, stropire şi 
întreţinere a căilor publice şi Curăţare şi transport a  zăpezii de pe căile publice şi menţinere în 
funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ.  

 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în şedinţa ordinară, având 

în vedere: 
- expunerea de motive nr. 3844/19.02.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 3845/19.02.2010 al Direcţiei Tehnic Investiţii; 
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Prevederile art. 6 alin. (1) din HG nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind 

accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- Prevederile Legii nr. 101/2006 a Serviciului de Salubrizare a localităţilor; 
- Prevederile Ordinului  371/15.07.2008 al ANRSC; 
- Prevederile art. 36 alin. (2), lit. ˝a˝ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu completările şi modificările ulterioare; 
În  temeiul  prevederilor art. 45 alin. 1 şi art. 115, alin. (1),  lit. ˝b˝din Legea nr. 215 / 2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  Se aprobă Strategia de  Dezvoltare a Serviciului Public de Interes Local Administraţia 
Domeniului Public Alexandria pentru activităţile de Măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor 
publice şi Curăţare şi transport a  zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau îngheţ , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prin grija Serviciului Secretariat Administrativ, prezenta Hotărâre  va fi transmisă 
Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria, Serviciului Public de Interes Local Administraţia Domeniului Public pentru cunoaştere şi  
punere în aplicare. 
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