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HOTARARE  

 
 Priveste: declararea ca padure de agrement a padurii Vedea si schimbarea denumirii din „ Parc 

Padurea Vedea” in „Parc Municipal Vedea”, din municipiul Alexandria. 
 
           Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand 
in vedere: 
            -   expunerea de motive nr. 6577 / 26 . 03.  2010   a Primarului municipiului Alexandria; 
            -   raportul nr. 6578 / 26 . 03.  2010  al Directiei Tehnic-Investitii ; 
            - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria ; 
           -     adresa nr.6189/22.03.2010 a Primariei municipiului Alexandria ; 
           -    adresa nr.2506/24.03.2010 a Agentiei pentru Protectia Mediului-Teleorman;  
            -  prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele 
urbane, cu modificarile si completarile ulterioare; 
            - prevederile Legii nr.313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.24/2007 privind 
reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane; 
           - prevederile Ordonantei de Urgenta nr.114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea si 
completarea O.U.G nr.195/2005 privind protectia mediului; 
           - prevederile Ordinului nr.1549/2008-Norme Tehnice pentru aplicarea Legii nr.24/2007 privind 
reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane; 
           - prevederile O.U.G nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificarile si 
completarile aduse prin legea 265/2006 si modificata si completata prin O.U.G 24/2007; 
          -  prevederile art. 36 , alin. (1) , alin. (2), lit.”b ‘’ si ‘’c’’ ,  alin. (4), lit. ‘’f’’, alin. (6), lit. “a”, 
punctul 9 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
         In temeiul art. 45, alin. (1) si (2), lit. “d” si ale art. 115, alin. (1), lit. “b”, din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei pubilce locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
        Art.1. Se declara  ca padure de agrement, Padurea Vedea, si se schimba denumirea din „Parc 
Padurea Vedea” in „Parc Municipal Vedea”, din municipiul Alexandria. 
        Art.2.  Amplasamentul si suprafata sunt prevazute in Anexa 1- Plan de incadrare si Anexa 2 – Plan 
de situatie, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
        Art.3. Serviciul Secretariat Administrativ va  transmite prezenta hotarare Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitãtii, Primarului municipiului Alexandria, Arhitectului Sef, 
Directiei Tehnic-Investitii, Administratiei Domeniului Public si Compartimentului Juridic pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 
 
              PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNEAZA: 
                          CONSILIER,                                                                           SECRETAR, 
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