
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește:aprobarea  suspendării HCL nr. 257/2018 privind aprobarea Registrului Local 
al Spațiilor Verzi din municipiului Alexandria începând cu data de 30.09.2021 
pâna la actualizarea acestuia.

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședintă ordinara, 
avand în vedere :

- Referatul de aprobare nr.22341/  22.09.2021al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportulcomun de specialitate nr. 22343/22.09.2021 al Direcției Juridic-Comercial, -

Direcției Patrimoniu; Compartiment Protecția Mediului;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria;
- prevederile art. 16 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea 

spațiilor verzi din intravilanul localităților;
- prevederile art.58-66 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative , cu modificările și completarile ulterioare;
- pevederile art.129, alin (2), lit.c), alin (7), lit.i)din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ ;
In temeiul prevederilor art. 136, alin (1),art.139, alin (2) si ale art.196, alin. (1), lit ‚a’din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se aprobă suspendarea HCL nr. 257/2018 privind aprobarea Registrului Local al 
Spațiilor Verzi din municipiului Alexandria începând cu data de 30.09.2021 pâna la 
actualizarea acestuia

Art.2.Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărare va fi 
transmisă Instituției Prefectului JudețulTeleorman pentru verificarea legalitații,Primarului 
municipiului Alexandria, Direcției Patrimoniu, Directiei Juridic Comercial, Direcției Economice 
Compartiment Protecția Mediului pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ,
CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Ioana PANAGOREȚAlexandru-Răzvan CECIU

Alexandria,
Nr. 227 din 29 septembrie 2021



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
PRIMAR
NR. 22341 din 22.09.2021

REFERAT DE APROBARE

Priveste: aprobarea  suspendării HCL nr. 257/2018 privind aprobarea
Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiului Alexandria
începând cu data de 30.09.2021 pâna la actualizarea acestuia

În luna septembrie a anului 2018 a fost aprobată HCL nr. 257/2018 privind 
aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiului Alexandria.

Prin HCL nr. 107/23.04.2021 s-a aprobat programul de execuție a 
lucrărilor de  reparații, întreținere strazi și clădiri publice pentru anul 2021 în 
municipiul Alexandria. Odată cu aprobarea acestei hotărâri și demararea 
lucrărilor de reparații a străzilor din municipiu s-a constatat sunt diferențe între 
registrul spațiilor verzi și realitatea din teren.

Ca urmare a constatărilor făcute de către  SC Administrația Străzilor și 
Construcții Edilitare SRL ,odată cu demararea lucrărilor, societatea a sesizat 
Politia Locală care a început verificarea registrului. În urma verificarilor, 
efectuată până la această dată au fost constatate mai multe neconcordanțe 
între partea scrisă, partea desenata și realitatea din teren.

Ținând cont de cele expuse mai sus consider că este necesară și 
oportună suspendarea  HCL nr. 257/2018 privind aprobarea Registrului Local  al 
Spațiilor Verzi din municipiului Alexandria începând cu data de 30.09.2021 pâna 
la actualizarea acestuia.

Prin urmare în conformitate cu art. 136 alin (1) propun elaborarea de 
catre Directia Juridic-Comercial, Direcția Patrimoniu și de către Biroul Investiții 
Fonduri cu Finanțare Internă a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
suspendării HCL nr. 257/2018 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor 
Verzi din municipiului Alexandria începând cu data de 30.09.2021 pâna la 
actualizarea acestuia.

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
PRIMARIA
DIRECȚIA JURIDIC-COMERCIAL
DIRECȚIA PATRIMONIU
BIROU INVESTIȚII FNDURI CU FINANȚARE INTERNĂ
Nr. 22343 din 22.09.2021

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE

Priveste: aprobarea  suspendării HCL nr. 257/2018 privind aprobarea
Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiului Alexandria
începând cu data de 30.09.2021 pâna la actualizarea acestuia

În luna septembrie a anului 2018 a fost aprobată HCL nr. 257/2018 privind aprobarea 
Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiului Alexandria.

Prin HCL nr. 107/23.04.2021 s-a aprobat programul de execuție a lucrărilor de  
reparații, întreținere strazi și clădiri publice pentru anul 2021 în municipiul Alexandria. Odată 
cu aprobarea acestei hotărâri și demararea lucrărilor de reparații a străzilor din municipiu s-a 
constatat că sunt diferențe între registrul spațiilor verzi și realitatea din teren.

Ca urmare a constatărilor făcute de către  SC Administrația Străzilor și Construcții 
Edilitare SRL ,odată cu demararea lucrărilor, societatea a sesizat  Politia Locală care a 
început verificarea registrului. În urma verificarilor efectuate până la această dată, au fost 
constatate mai multe neconcordanțe între partea scrisă, partea desenata și realitatea din 
teren.

La art. 66, alin (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative , cu modificările și completarile ulterioare se prevede că: „ În
cazuri speciale aplicarea unui act normativ poate fi suspendată printr-un alt act normativ de
același nivel sau de nivel superior. În această situație se vor prevedea, în mod expres, data la
care se produce suspendarea precum și durata ei determinată.”

Legalitatea proiectului:

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative , cu modificările și completarile ulterioare

- prevederile  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Faţă de cele prezentate ,din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 
alin.1 şi art.136 alin.1, art.139, alin(1), alin. (3) din OUG nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii şi 
aprobării Consiliului Local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză şi 
aprobare prezentul Raport şi proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea  suspendării 
HCL nr. 257/2018 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiului 
Alexandria începând cu data de 30.09.2021 pâna la actualizarea acestuia.

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL       BIROU I.F.F.IDIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECTOR EXECUTIV,                DIRECTOR EXECUTIV,      DIRECTOR EXECUTIV,

ROXANDRA POSTUMIA CHESNOIU    ANDREEA UNTEȘU DUMITRU OPREA

Red.Comp.Protectia Mediului
Catana Simona




