
JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr.5197/7.03.2019 

                 

 

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.185/28.06.2017 privind Regulamentul 

de convietuire socială în Municipiul Alexandria  

 

 

Prin expunerea de motive nr.5196/7.03.2019, Primarul municipiului Alexandria, d-l Victor 

Drăgușin, propune un proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei la HCL nr.185/28.0.2017 

privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria  

 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 

Prin H.C.L. nr. 118/31.05.2011 s-a aprobat Regulamentul de convieţuire socială în municipiul 

Alexandria, hotărâre   modificată şi completată prin HCL nr.57/28.02.2013, HCL nr.87/27.02.2014, HCL  

nr.235/19.08.2015 şi HCL nr.185/28.0.2017. 

Având în vedere că de-a lungul anilor legislaţia avută în vedere la elaborarea Regulamentului de 

convieţuire socială a suferit o serie de modificări,  se impune modificarea  corespunzătoare a 

Regulamentului de convieţuire socială în Municipiul Alexandria şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.185/28.0.2017 privind Regulamentul de 

convietuire socială în Municipiul Alexandria. 

 

2. LEGALITATEA 

 

Proiectul de hotărare propus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria, este justificat si susținut din punct de vedere legal de urmatoarele acte normative: 

 prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 procesul verbal nr. ………………. al dezbaterii publice privind proiectul de hotărâre cu privire 

la modificarea anexei la HCL nr.185/28.06.2017 privind Regulamentul de convieţuire socială în 

Municipiul Alexandria ; 

 prevederile art.36, alin.(2) lit.”b” si alin.(6) lit.”a” pct.7 si 9 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

          Propunerea privind modificarea anexei la HCL nr.185/28.06.2017privind  Regulamentul de 

convietuire socială în Municipiul Alexandria  considerăm că este necesară, oportună si legală, drept 

pentru care s-a întocmit prezentul  proiect de hotărâre. 



          Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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