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MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECTIA PATRIMONIU 

Nr. 16220 din 24.07.2019 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

 

 Priveste: modificarea HCL nr. 75 din 27.02.2019 privind stabilirea zonei 

in vederea instalarii de catre candidati, partide politice, aliante politice si aliante 

electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul public al Municipiului Alexandria 

pe perioada electorala.  

 

Prin expunerea de motive nr. 16219 din 24.07.2019, primarul municipiului 

Alexandria, propune intocmirea de catre Directia Patrimoniu a unui proiect de hotarare 

privind modificarea HCL nr. 75 din 27.02.2019 privind stabilirea zonei in vederea instalarii 

de catre candidati, partide politice, aliante politice si aliante electorale, a unor amenajari 

provizorii pe domeniul public al Municipiului Alexandria pe perioada electorala. 

Necesitatea si oportunitatea proiectului. 

  Prin HCL nr. 75 din 27.02.2019 s-a aprobat zona in vederea instalarii de catre 

candidati, partide politice, aliante politice si aliante electorale, a unor amenajari provizorii pe 

domeniul public al Municipiului Alexandria pe perioada electorala. 

 Ulterior adoptarii acestei hotarari, au fost solicitarii in vederea amplasarii unor 

amenajari provizorii in fata sediilor partidelor si aliantelor politice. 

Legalitatea proiectului. 

 Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, “ (1) Modificarea unui act normativ constă în 

schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia şi în 

redarea lor într-o nouă formulare.” 

     Deasemenea, propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile: 

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

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

Parlamentul European; 

-Legii 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; 

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

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 

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

legislative de către cetăţeni. 

 Potrivit celor mentionate mai sus consideram ca propunerea primarului municipiului 

Alexandria, cuprinsa in expunerea de motive, este legala, necesara si oportuna, drept pentru 

care s-a intocmit proiectul de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 75 din 27.02.2019 

privind stabilirea zonei in vederea instalarii de catre candidati, partide politice, aliante politice 

si aliante electorale, a unor amenajari provizorii pe domeniul public al Municipiului 

Alexandria pe perioada electorala.  
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