
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
 
Priveste:    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 de lucru 
extraordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 4979/22.02.2012 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul comun de specialitate nr.4980/22.02.2012 al Directia Buget Finante Taxe si 

Impozite, Directia Administratie Publica Locala, Serviciul Valorificare Patrimoniu; 
- prevederile HG nr. 156/2003 pentru aprobarea metodologiei de aplicare a Legii nr. 

421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri 
apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-
teritoriale; 

-    adresa nr. 84/  12.01. 2012 a  S.C. Alexsal Prest S.A. Alexandria ; 
      -    prevederile art. 65 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru  
           elaborarea actelor normative. 

- prevederile art. 36 alin. (2), lit. “d” si alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215 din 23 
aprilie 2001 a administratiei publice locale, 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, 

HOTARASTE : 
Art.1. Se aproba Regulamentul de blocare, ridicare,transport, depozitare si  eliberare a 
vehiculelor stationate neregulamentar  si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul 
municipiului Alexandria, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Se desemneaza ca operator S.C. Alexsal Prest S.A. Alexandria. 
Art.3. La data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr. 22/26.02.2009 si HCL 
nr.14/28.01.2010. 
Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Politiei 
Locale, S.C. Alexsal Prest S.A. Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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