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                                                                      H O T A R A R E 
          
 Priveste : modificarea anexei la HCL nr.185/28.06.2017 privind Regulamentul de 
convietuire socială în Municipiul Alexandria  
 
         Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedinţă ordinară, 
având in vedere: 

 expunerea de motive nr. 5196/7.03.2019 a  Primarului municipiului Alexandria; 

 raportul  comun de specialitate nr.5197/7.03.2019. al Direcţiei Juridic Comercial, Direcţiei 
Poliţia Locală, Arhitect Şef; 

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

 prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 procesul verbal nr. ……………... al dezbaterii publice privind proiectul de hotărâre cu 
privire la modificarea anexei la HCL nr.185/28.06.2017privind  Regulamentul de convieţuire 
socială în Municipiul Alexandria ; 

 prevederile art.36, alin.(2) lit.”b” si alin.(6) lit.”a” pct.7 si 9 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
      In temeiul dispozitiilor art.45 alin.(1) si (2) lit.”c” si ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
                                                                         H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I. Se modifică anexa la HCL nr.185/28.06.2017privind Regulamentul de convieţuire 
socială în Municipiul Alexandria şi va avea conţinutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.II.  Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi aprobate prin 
hotărâri ale consiliului local, privind  Regulamentul de convieţuire socială în Municipiul 
Alexandria. 

Art.III.  Prin  grija  Secretarului Municipiului Alexandria,  prezenta  hotărâre  va  fi  
transmisă  Instituţiei Prefectului judetului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria şi direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
societăţilor comerciale din subordinea Consiliului local al Municipiului Alexandria, pentru 
cunoaştere si punere in aplicare. 
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