
ROMANIA 

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

Priveste: instituirea interdictiilor de circulatie pentru unele categorii de vehicule pe raza  

                municipiului Alexandria. 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere: 

• Expunerea de motive nr. 19622/12.08.2014 a viceprimarului Municipiului Alexandria; 

• Raportul de specialitate nr. ______.2014 al Directiei Administratie Publica Locala; 

• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

• Avizul favorabil nr. ______ al Politiei municipiului Alexandria, Biroul Politie Rutiera; 

• Prevederile art. 6 lit. i si art. 7 lit. j din Legea nr. 155/2010 a politiei locale; 

• Prevederile art. 128 lit. d din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 2 alin. (2) si art. 8 alin. (1) , (2) lit d, (3) si (4) din OG nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica; 

• Prevederile art. 64 si art. 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct 7 si pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) si al art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1. Se interzice circulatia pe strada Dunarii si strada Bucuresti pe tronsonul cuprins intre str. Al. 

Ghica si str. Dunarii a bicicletelor, tricicletelor, mopedelor, scuterelor, ATV-urilor, motocicletelor cu si 

fara atas, motoretelor, carutelor, tractoarelor si utilajelor agricole. 

Art. 2. Se interzice circulatia pe str. Libertatii pe tronsonul cuprins intre strada Bucuresti-strada I. 

Creanga a bicicletelor, mopedelor, scuterelor, ATV-urilor, motocicletelor cu si fara atas, motoretelor, 

carutelor, tractoarelor si utilajelor agricole. 

Art. 3. Prin derogare de la prevederile art. 2, este permisa circulatia cu biciclete si triciclete a copiilor in 

varsta de pana la 10 ani, insotiti de parinti. 

Art. 4. Nerespectarea interdictiilor instituite la art. 1 si art. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza 

cu amenda de la 25 la 2500 lei. 

Art. 5. Constatatea si sanctionarea contraventiilor se face de catre politistii locali, conform atributiilor 

stabilite de lege. 

Art. 6. La data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Hotararii Consiliului local nr. 

66/17.10.2008 privind interzicerea circulatiei pe strazile Dunarii, Bucuresti tronson strada Al.Ghica-

strada Dunarii si Libertatii (zona pietonala) a bicicletelor, tricicletelor, mopede, scutere, ATV-uri, 



motociclete cu si fara atas, motorete, carute, tractoare si utilaje agricole in intervalul orar 22.00-6.00 in 

Municipiul Alexandria. 

Art. 7. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, Serviciului 

public Administratia Domeniului Public, Societatii Comerciale Administratia Strazilor, Constructii 

Edilitare SRL si Biroului Politie Rutiera din cadrul Politiei municipiului Alexandria, pentru cunoastere 

si punere in aplicare. 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA 

  Consilier,               

                     Neacsu Ionut 

                                                                                                                        CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                                                    Secretar, 

                                                                                                                         Jr. Iulian PURCARU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria 

Nr. ________  / ____________________ 2014 



 

 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. ________ / ___________2014 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare privind instituirea interdictiilor de circulatie pentru unele 

categorii de vehicule pe raza municipiului Alexandria. 

 

 

 In sedinta Consiliului local al municipiului Alexandria din 17 octombrie 2008, prin Hotararea de 

Consiliu nr. 66, a fost aprobata interzicerea circulatiei pe strazile Dunarii, Bucuresti tronson strada 

Al.Ghica-strada Dunarii si Libertatii (zona pietonala) a bicicletelor, tricicletelor, mopede, scutere, ATV-

uri, motociclete cu si fara atas, motorete, carute, tractoare si utilaje agricole in intervalul orar 22.00-6.00 

in Municipiul Alexandria. 

La momentul aprobarii actului normativ mentionat, s-au avut in vedere urmatoarele aspecte: 

� Mentinerea ordinii si linistii publice pe raza municipiului in intervalul orar destinat odihnei 

cetatenilor; 

� Evitarea producerii evenimentelor rutiere; 

� Evitarea poluarii fonice si prin emiterea de noxe de la unele categorii de vehicule. 

Pana la momentul actual hotararea a fost aplicata in forma aprobata de autoritatile decizionale 

ale municipiului, dar se impune modificarea ei sub aspectul instituirii unor exceptii si a eliminarii 

intervalului orar in care functioneaza restrictia. 

Pe de alta parte este necesar a se stabili cadrul legal pentru ca Politia Locala sa isi poata 

indeplini atributiile in domeniul ordinii si linistii publice, precum si in domeniul circulatiei pe drumurile 

publice. 

La stabilirea amenzilor s-au avut in vedere reglementarile legale din Ordonanta guvernului 

privind regimul juridic al contraventiilor.  

Pentru aprobarea acestor masuri s-au avut in vedere indeplinirea urmatoarelor obiective: 

� Fluidizarea traficului rutier si asigurarea fluentei circulatiei in conditii de siguranta rutiera; 

� Protejarea pietonilor; 

� Respectarea regulilor de circulatie impuse prin acte normative; 

� Disciplinarea conducatorilor vehiculelor in cauza care nu respecta normele de circulatie rutiera. 

Urmare celor prezentate, am propus un proiect de hotarare cu privire la instituirea interdictiilor 

de circulatie pentru unele categorii de vehicule pe raza municipiului Alexandria. 

Masura in cauza este necesara avand in vedere indeplinirea obiectivelor aratate mai sus. 

Legalitatea prezentului proiect de hotarare este stabilita de urmatoarele acte normative: 

• Prevederile art. 6 lit. i si art. 7 lit. j din Legea nr. 155/2010 a politiei locale; 

• Prevederile art. 128 lit. d din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 2 alin. (2) si art. 8 alin. (1) , (2) lit d, (3) si (4) din OG nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica; 



• Prevederile art. 64 si art. 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct 7 si pct. 13 din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile art. 45 

alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare cu privire la instituirea interdictiilor de 

circulatie pentru unele categorii de vehicule pe raza municipiului Alexandria. 

Directia Administratie Publica locala din cadrul Primariei Municipiului Alexandria va intocmi 

Raportul de specialitate care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi prezentata Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria pentru dezbatere si aprobare. 

 

 

VICEPRIMAR, 

NEACSU IONUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


