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HOTARARE 

 

                Priveste:     modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 212/28.12.2016 privind 

                                   aprobarea  Regulamentului de Organizare si Functionare al  

                                   Bazelor sportive aflate in administrarea serviciului public de interes 

           local Administratia Domeniului Public Alexandria 

 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta  

ordinara, avand in vedere: 

        - expunerea de motive nr.15837/19.07.2018  a Primarului municipiului  Alexandria; 

      - raportul  comun de specialitate nr. 15838/19.07.2018 al  Directiei Economice si al Directiei 

Juridic, Comercial; 

    - referatul nr. 3968/19.07.0218  al Serviciului Public de interes local ADP Alexandria; 

    - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;  

    - prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative; 

    - prevederile art. 36 alin (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) si art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si    completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE : 

 

Art.I. Se aproba modificarea si completarea art. 32 din  anexa  la H.C.L.  nr. 212/28.12.2016  

privind aprobarea  Regulamentului de Organizare si Functionare al bazelor sportive aflate in 

administrarea serviciului public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare si va avea urmatorul cuprins: 

Art. 32, alin. (4).  Copilul cu handicap, precum si persoana legala care il insoteste,  beneficiaza  

de gratuitate la biletele de intrare in Complexul de odihna si recreere Strand Vedea.  

 Art. 32, alin. (5). Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum si persoana legala care il  

insoteste, beneficiaza de gratuitate la biletele de intrare in Complexul de odihna si recreere 

Strand Vedea. 

 Art. 32, alin. (6). Adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de 50%  reducere la biletele de 

intrare in Complexul de odihna si recreere Strand Vedea. 



 Art. 32, alin. (7). Persoanele cu handicap prin reprezentantii legali, sunt obligati sa depuna cereri 

cu minim 3 zile inainte de data stabilita de a merge la Complexul de recreere si odihna  “Strand 

Vedea”. Cererile sunt depuse la secretariatul ADP Alexandria, cu sediul in str. Ion Creanga, zona 

“ Modern”, si vor fi insotite de urmatoarele documente: 

a) Pentru copiii cu varste intre 1-14 ani – copie dupa cerificatul de nastere, copie de pe actul 

care atesta incadrarea in grad de handicap; 

b) Pentru copiii cu varste intre 14-18 ani – copie CI al persoanei cu handicap, copie dupa 

actul care atesta incadrarea in gradul de handicap; 

c) Pentru persoanele adulte cu handicap- copie dupa CI, copie dupa actul care atesta 

incadrarea in grad de handicap. 

 Art. 32, alin. (8). Reprezentantii legali sau insotitorii  persoanei cu handicap,  vor face dovada cu 

copii dupa CI si  dupa documentul legal eliberat de institutia abilitata,  din care  rezulta aceasta 

calitate pentru persoana cu handicap pe care o reprezinta /insoteste. 

Art. II.  Celelalte prevederi din Anexa la  H.C.L. nr. 212/28.12.2016  raman valabile. 

 

Art.III.  Prin  grija  Secretarului  Municipiului  Alexandria  prezenta  hotarare  va  fi  transmisa 

Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru controlul legalitatii, Primarului  municipiului  

Alexandria,  Directiei  Economice, Directiei Juridic, Comercial  si Serviciului Public de interes 

local Administratia Domeniului Public Alexandria  pentru  cunoastere  si punere  in aplicare. 
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