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HOTĂRÂRE 
 

Privește:  aprobarea Regulamentului privind administrarea si protejarea spaţiilor verzi 
din parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiul Alexandria, masuri 
si reguli specifice pentru protectia mediului  

 
         Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în sedinţă 
ordinară, având in vedere: 

 expunerea de motive nr. ................ a  Primarului municipiului Alexandria; 

 raportul  comun de specialitate nr................ al Arhitectului Şef ,Direcţiei Juridic 
Comercial, Direcţiei Poliţia Locală, Direcţiei Tehnic Investiţii şi  Serviciului Public de 
interes local – Administraţia Domeniului Public; 

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

 prevederile Legii nr. 88/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 
privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 114/2007 din 17/10/2007 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului; 

 prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor 
urbane şi rurale;  

 prevederile Legii nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală, modificată 
şi completată ;  

 prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.  

 prevederile Legii nr. 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratia publica; 

 prevederile Legii nr.46 din 19 martie 2008 (*actualizata*) Codul silvic; 

 prevederile Ordinului nr.1549 din 4 decembrie 2008 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 procesul verbal nr. ……………... al dezbaterii publice privind proiectul de hotărâre cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea si protejarea spaţiilor verzi 
din parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiul Alexandria, masuri si reguli 
specifice pentru protectia mediului; 

 prevederile art.36, alin.(2) lit.”b” si alin.(6) lit.”a” pct.7 si 9, art.49, alin.2 din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 



      In temeiul dispozitiilor art. 36, alin (2) lit. b), c) şi d), alin. (6), lit. a) pct. 9, art. 45 alin. (1) 
şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
                                                                        H O T Ă R Ă Ş T E:    

 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind administrarea si protejarea spaţiilor verzi din 

parcurile de agrement si zonele urbane ale municipiul Alexandria, masuri si reguli specifice 
pentru protectia mediului, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.2. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcției Economice, Directiei Impozite si Taxe Locale, Direcției Juridic 
Comercial și Direcției Tehnic Investiții, Arhitectului Șef, Direcției Patrimoniu, pentru cunoaștere 
și punere în aplicare; 
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