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CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T A R A R E 
 
Priveste: modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 16 din 29 februarie 2012 cu privire la  
              aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare,transport, depozitare si  
               eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar  si a vehiculelor fara 
              stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria si desemnarea  
              ca operator a S.C. Alexsal Prest S.A. Alexandria 
 
             Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 
extraordinara, avand in vedere : 
 -expunerea de motive nr. 14323 din  05.07.2012 a Primarului municipiului Alexandria; 

-raportul de specialitate  nr. 14324 din 05.07. 2012 al Directiei Administratie Publica 
Locala; 

-adresa nr. 2498 din 05.07.2012 a SC ALEXSAL PREST SA; 
 -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului  local al 
municipiului Alexandria; 
 -prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si ale art. 115, alin. (1), lit „b” din Legea nr.  215 din 
23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 
  Art.1.- Se modifica modifica art.5 din Anexa nr. 1 la nr. 16 din 29 februarie 2012 cu privire 
la aprobarea Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor 
stationate neregulamentar  si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului 
Alexandria si desemnarea ca operator a S.C. Alexsal Prest S.A. Alexandriasi va avea urmatorul 
cuprins: 

„Art 5. Locul de depozitare al vehiculelor va fi in spatiul din str. Nicolae Kogalniceanu, nr. 
127 si din spatiul din str. Nicolae Balcescu colt cu str. Alexandru Ghica .  

Art.2.-Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria,  
SC ALEXSAL PREST SA, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
 
 
 
         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             Contrasemneaza : 
                      Consilier,                                                                            Secretar, 
 
                Florica-Ica Calota                                                           Jr. Iulian Purcaru 
 
 
 
 
 
Alexandria, 
Nr.16 din 18 iulie 2012 
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