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H O T Ă R Â R E 

  
Priveşte: aprobarea Programului multianual, Lista de inventariere a clădirilor, Zonele de 

acţiune prioritară şi Regulamentul de intervenţie aferent, pentru creşterea 
calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din municipiul Alexandria, conform 
Legii nr. 153/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

   
Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având în 

vedere: 
- expunerea de motive nr. 2552 / 24.01.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
-  raportul nr. 2553 / 24.01.2014 al Arhitectului Şef; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a 

clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism, republicată; 
- Planul Urbanistic General al municipiului Alexandria aprobat prin H.C.L. nr. 104/1999, prelungit 

prin Hotărârile nr. 120/2011 şi nr. 6/2013 ale Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- prevederile art.36, alin. (2)  lit. „c” şi alin. (5) lit. „c” din legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 

Administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(2) lit. „e” şi ale 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 Programul multianual, Lista de inventariere a clădirilor, Zonele de acţiune 
prioritară şi Regulamentul de intervenţie aferent, pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a 
clădirilor din municipiul Alexandria, conform Legii nr. 153/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare conform anexelor 1, 2, 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Serviciul Cancelarie va transmite prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman 
pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria şi Arhitectului Şef pentru cunoaştere şi 
punere în aplicare. 
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