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CONSILIUL LOCAL 

 
 H O T A R A R E 

 
 Priveste : modificarea si completarea HCL nr. 118/31.05.2011 privind 
aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in municipiul Alexandria . 
 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in 
vedere : 
 -expunerea de motive nr. 5391 din 20.02.2014 a Primarului municipiului 
Alexandria; 
 - raportul de specialitate nr. 5392 din 20.02.2014 al Directiei Administratie 
Publica Locala; 
 - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului 
local al municipiului Alexandria; 
 - prevederile art.36, alin. (2), lit. „b” si alin. (6) lit. „a”, pct. 7 si 9 din Legea nr. 
215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  
 - prevederile art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare ; 
 In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. “b” din 
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 
 

    Art. I..-Se modifica  si se completeaza HCL nr. 118/31.05.2011 privind 
aprobarea Regulamentului de convietuire sociala in municipiul Alexandria , astfel: 

  - Art.78, punctul c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“ Art. 78. 
           -c) “ Este obligatoriu sa se ia toate masurile necesare pentru evitarea  turturilor, 
accidentelor in caz de polei presararea de nisip, rumegus sau alte asemenea materiale 
pe trotuare sau locurile circulate de pietoni in dreptul imobilului in care locuiesc sau 
desfasoara anumite activitati ori in dreptul terenurilor detinute cu orice titlu; aceeasi 
obligatie revine si cetatenilor care locuiesc la case, precum si institutiilor publice si 
agentilor economici din Municipiul Alexandria”. 
           - Dupa Art. 78, se introduce un nou articol 781, cu urmatorul cuprins: 
 “ 781) Nerespectarea prevederilor de la art. 78, punctual c) atrage raspunderea 
contraventionala. Contraventiile stabilite se sanctioneaza cu avertisment sau cu 



amenda de la 500 lei la 1500 lei pentru faptele savarsite de persoanele fizice si 
amenda de la 500 lei la 2500 lei pentru faptele savarsite de persoanele juridice , daca 
nu se prevede altfel prin legi, ordonante sau hotarari ale Guvernului. 

    Constatarea si sanctionarea contraventiilor se va face de catre Primar, 
persoanele imputernicite de acesta, Politia Locala a Municipiului Alexandria, precum 
si de catre ofiterii si subofiterii de politie, cadrele si jandarmii operativi, in cazul in 
care, nu se prevede altfel prin legislatia in vigoare.  ” 
             Art. II.- Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului - Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 
municipiului Alexandria, directiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
si imputernicitilor Primarului municipiului Alexandria pentru constatarea 
contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in HCL nr. 118/31.05.2011. 
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