
JUDEŢUL TELEORMAN  
MUNICIPIUL ALEXANDRIA  

CONSILIUL LOCAL  
 

H O T Ă R Â R E  
 

Priveşte: abrogarea H.C.L. al municipiului Alexandria nr.101/26.05.2010 si a H.C.L. al municipiului Alexandria  
              nr.65/17.10.2008.  
 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Judeţul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, având în vedere:  

-  expunerea de motive nr.3467/10.02.2011, a Primarului Municipiului Alexandria;  
-  raportul de specialitate nr.3477/10.02.2011, al Serviciului  Valorificare Patrimoniu;  
-  raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului  Alexandria; 
-  adresa nr. 4005/22.02.2010 a Primariei Municipiului Alexandria; 
-  adresa nr. 92/8528/31.03.2010 a Companiei Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania  
   S.A.  

            -  prevederile art.65  din Legea  nr. 24/ 2000 (republicata), privind normele de tehnică legislativă   
               pentru elaborarea actelor normative 
           -   prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “c” şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice  
               locale  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ala art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art. 1. Cu data prezentei se abroga  H.C.L. al municipiului Alexandria nr.101/26.05.2010 privind darea în 
administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România, a obiectivului ‘’Pod peste râul Vedea” în vederea realizării activităţilor de interes naţional şi european de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A., 

 Art.2. Cu data prezentei se abroga   H.C.L. al municipiului Alexandria nr.65/17.10.2008 privind  darea in 
administrarea Ministerului Transporturilor pentru Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria a sectorului de drum national European DN6(E70) cuprins intre km 
85+485 si km 90+465, al carui traseu traverseaza Municipiul Alexandria pe strazile:strada Bucuresti tronson (intrarea in 
Municipiul Alexandria dinspre Bucuresti – strada Alexandru Ghica), strada Alexandru Ghica tronson (strada Bucuresti – strada 
Doctor Stanca), strada Doctor Stanca tronson (strada Alexandru Ghica – strada Dunarii) si strada Dunarii tronson (strada 
Doctor Stanca – iesirea din Municipiul Alexandria spre Rosiorii de Vede), in vederea realizarii activitatilor de interes national si 
european de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. darea în administrarea 
Ministerului Transporturilor pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, a 
obiectivului “Pod peste râul Vedea” în vederea realizării activităţilor de interes naţional şi european de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A  

Art.3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă instituţiei Prefectului judeţului 
Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei Administrare, Valorificare 
Patrimoniu si directiei Tehnic Investitii, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  
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