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HOTARARE 
 
 
Priveste: modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 123/17.12.2008 

 privind stabilirea unor amplasamente pentru stationare taxi si aprobarea 
taxelor aferente pentru folosirea acestora pe raza municipiului Alexandria 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 
ordinara, avand in vedere: 
 Expunerea de motive nr. 9083/16.04.2013 a Primarului Municipiului Alexandria; 
 Raportul de specialitate comun,nr. 9084/16.04.2013, al Directiei Patrimoniu, Directiei 

Economica, Buget-Finante, Taxe si Impozite si Directiei Administratie Publica 
Locala; 

 Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria; 

 Prevederile art.58 si art.59 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

 Prevederile art. 13, din Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi si de 
inchiriere, modificata si completata; 

 Prevederile art. 6 din Ordinul nr. 356/2007, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in 
regim de taxi si in regim de inchiriere; 

 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (6) lit. a pct 13 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

 Art. 1. Se aproba modificarea art. 1 din HCL nr. 123/17.12.2008 privind 
stabilirea unor amplasamente pentru stationare taxi si aprobarea taxelor aferente 



pentru folosirea acestora pe raza municipiului Alexandria si va avea umatorul 
cuprins: 

,,Art. 1. Se aproba amplasamentele pentru stationare taxi, cu un numar total de 
111locuri, conform Anexelor nr. 1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta 
hotarare”; 

Art. 2. Toate celelalte prevederi din HCL nr.123/17.12.2008 raman neschimbate. 
Art.3.Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 
Alexandria, Directiei Patrimoniu, Directiei Economica, Buget – Finante, Taxe si 
Impozite, Directiei Administratie Publica Locala si Societatii Comerciale Administratia 
Strazilor, Constructii Edilitare SRL, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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