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HOTARARE 

 
     Priveste: modificarea si completarea HCL nr. 6/31.01.2007, privind aprobarea Regulamentului de 

organizare a traficului autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 to in 
municipiul Alexandria. 

 
 Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand in 
vedere: 

- Expunerea de motive nr. 5545/21.02.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
- Raportul de specialitate nr. 5546/21.02.2014 al Directiei Tehnic Investitii, al Directiei 

Buget Finante Taxe si Impozite si al Compartimentului Juridic; 
            -    Prevederile HCL nr. 6/31.01.2007, privind aprobarea Regulamentului de organizare a traficului 
autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare 3,5 to in municipiul Alexandria; 

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

-    Prevederile art. 59 - 65 din Legea 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata; 

-   Prevederile art. 36  alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 13, 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. 215/2001a  
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
  

HOTARASTE: 
ART. I.   HCL nr. 6/31.01.2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare a traficului 

autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 to in municipiul Alexandria se modifica si 
completeaza dupa cum urmeaza: 
             Art. 10. se modifica si completeaza, si va avea urmatorul cuprins: 

,, Art. 10. (4) Serviciul public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria poate 
elibera, la cerere, pentru proprietarii/detinatorii de autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 
to, cu sediul/domiciliul in municipiul Alexandria, autorizatii de trafic pentru autovehiculul cu masa maxima 
autorizata superioara, autorizatie care va fi valabila si pentru celelalte autovehicule cu masa maxima 
autorizata inferioara, cu obligatia detinerii la bordul autovehiculului a autorizatiei de trafic in original”.   

ART. II     Art. 22 se modifica si completeaza, si va avea urmatorul cuprins: 
“Art. 22. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratori (ofiteri si agenti) 

Serviciul de Circulatie Rutiera din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie si de Politia locala Alexandria”. 
ART. III  Celelalte prevederi ale HCL nr. 6/2007 cu modificarile si completarile ulterioare raman in 

vigoare. 
 

ART. IV. Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman, pentru controlul legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Public de 
interes local Administratia Domeniului Public Alexandria si SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare 
SRL, Politiei Locale Alexandria, Politia Municipiului Alexandria, pentru cunoastere si aplicare. 
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