
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Priveşte: aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului 

Alexandria. 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţăordinară, având în 

vedere: 

-expunerea de motive nr.19951/18.09.2018a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul nr.19952/18.09.2018al Arhitectului Şef; 

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

Alexandria; 

- prevederile Ordonanței de urgență nr. 51/21.06.2018 pentru modificareaLegii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul și pentru prorogarea unor termene; 

- prevederile art. 46, alin. (1
3
) dinLegeanr. 350 / 06.06.2001 

privindamenajareateritoriuluișiurbanismul; 

- prevederile art.36, alin. (1), alin. (2), lit. „c” şi alin. (5 ), lit. „c” din legea nr. 215 din 23 aprilie 

2001 aAdministratiei 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 prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului 

Alexandriaaprobatprin H.C.L. nr. 104 / 23.11.1999,până la intrareaînvigoare a nouluiPlan Urbanistic 

General,dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.  

Art. 2. Prin grijaSecretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 

Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 

AlexandriaşiArhitectului Şef, pentru cunoaştereşi punere în aplicare. 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     CONTRASEMNEAZĂ  

                  CONSILIER, SECRETAR, 

MARIAN DRAGOȘ PETCUJr.IULIAN PURCARU 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA, 

Nr. /  28septembrie2018 

 



JUDETUL  TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

ARHITECT  SEF 

NR.19952DIN18.09.2018 

 

 

 

 

 

 

R A P O R T 

 

 

Priveşte: aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului 

Alexandria.   

 

Prin expunerea de motive nr.19951din18.09.2018, Primarul municipiului Alexandria, domnul 

Victor Drăguşin, propuneelaborareaunuiproiect de hotărâre cu privire la prelungirea valabilităţii Planului 

Urbanistic General al municipiului Alexandria. 

In conformitate cu prevederile art. 46 din Legeanr. 350/2001, 

privindamenajareateritoriuluişiurbanismul, cu modificărileşicompletărileulterioare,Planul Urbanistic 

Generalare atâtcaracter director şistrategic, câtşicaracter de reglementareşireprezintăprincipalul 

instrument de planificareoperaţională, constituindbazalegalăpentrurealizareaprogramelorşiacţiunilor de 

dezvoltare. Fiecareunitateadministrativ-teritorialătrebuiesăîşiactualizeze la maximum 10 

aniPlanulUrbanistic General înfuncţie de evoluţiaprevizibilă a factorilorsociali, geografici, economici, 

culturalişi a necesităţilor locale. 

Prinprezentulraport se propuneprelungireavalabilităţiiPlanuluiUrbanistic Generalal 

municipiuluiAlexandria,aprobatprin H.C.L. nr. 104 / 23.11.1999 şiavizat MLPAT la nr. 1079/2000,până 

la intrareaînvigoare a nouluiPlan Urbanistic General, conform art. I din Ordonanța de urgențănr.51 din 

21.06.2018pentrumodificareaLegiinr. 350/2001- privindamenajareateritoriuluişiurbanismul-

şipentruprorogareaunortermene. 

Prin H.C.L. nr. 405/17.12.2015, termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General al 

municipiuluiAlexandriaaprobatprin H.C.L. nr. 104 din 23.11.1999şiavizat MLPAT la nr. 1079/2000, a 

fostprelungitpână la data de 30 decembrie 2018.  

PentrureactualizareaPlanuluiUrbanistic Generalși al Regulament Local de Urbanism al 

municipiuluiAlexandriaaprobatprin H.C.L. nr. 104 din 23.11.1999,a fostinițiatăprocedurade 

avizareprinobținereaurmătoarelordocumente: 

- Contract de serviciinr. 12776/14.04.2016,încheiat cu proiectantulInstitutulNaţional de Cercetare – 

DezvoltareînConstrucții, Urbanism şiDezvoltareTeritorialăDurabilă„URBAN -INCERC”și Act adițional 

nr.1 la Contractul nr.12776/14.04.2016; 

- Certificat de urbanism nr. 630/24.10.2017 emis de Primăriamunicipiului Alexandria; 

- Aviz de conformitatenr. 76 din 02.02.2018 al Operatorului Regional față de 

investițiilepropusesprefinanțareprinProgramulNațional de DezvoltareRurală (PNDR) 2014-2020; 

- Aviz C.T.E. zonal nr. TR 07/2018 al ComisieiTehnico-Economică Zona Alexandria din 

cadrulDistribuțieEnergieOltenia S.A.; 

- Aviznr. 146.697 din 05.02.2018 al Inspectoratului de Poliție al JudețuluiTeleorman, 

PolițiaMunicipiului Alexandria; 

- Acord nr. 4515715 al InspectoratuluiPentruSituații de Ugență „A.D.GHICA” al 

județuluiTeleorman; 

- Aviznr. DT/3949 al MinisteruluiApărăriiNaționale; 

- Aviz xxx/2230/2172 din 11.04.2018 al S.C. Orange Romania S.A.; 

- Aviz de salubritatenr. 2140/10.04.2018 al S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L.; 

- Aviznr. 53247 din 08.02.2017 al ServiciuluiRomân de Informații; 



- Avizcondiționatnr. 100/05/03/01/B/TR/308/85alS.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS 

S.A.; 

- Avizalimentareenergietermicănr. 26 din 06.03.2018 emis de Primăriamunicipiului Alexandria; 

- Aviz nr.8515/186/21.02.2018 emis de SocietateaNațională de Transport Gaze Naturale 

„TRANSGAZ” S.A. Mediaș; 

- Adresanr.689/16.02.2018 a S.C. WIROM GAS S.A.; 

- Aviznr. 10/14.03.2018 al C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. Sucursala de Transport București. 

 

PrelungireavalabilităţiiP.U.G. propusăesteimpusă legal deoareceîndeplineşte prevederile art. I din 

Ordonanța de urgențănr. 51 din 21.06.2018, şi anumeau fostinițiatedemersuri de elaborare/actualizare a 

Planului Urbanistic General înainte de expirareatermenului de valabilitate. 

Având în vedere cele menţionate mai sus,s-a întocmitproiectul de hotărâre cuprivire la prelungirea 

valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Alexandriaaprobat prin H.C.L. nr. 104 din 

23.11.1999,până la intrareaînvigoare a nouluiPlan Urbanistic General, conform art. I din Ordonanța de 

urgențănr. 51 din 21.06.2018 pentrumodificareaLegiinr. 350/2001 

privindamenajareateritoriuluişiurbanismulşipentruprorogareaunortermene, care împreună cu întreaga 

documentaţie va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

 

 
p.ARHITECT  ŞEF , 

ADRIAN RĂZVAN GHIŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDETUL  TELEORMAN 

PRIMARIA   MUNICIPIULUI  ALEXANDRIA 

NR.19951DIN18.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 

 

Priveşte: aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului 

Alexandria.   

 

 

Prinart. I din Ordonanța de urgențănr. 51 din 21.06.2018 pentrumodificareaLegiinr. 350/2001 

privindamenajareateritoriuluişiurbanismulşipentruprorogareaunortermene,termenul de valabilitate a 

Planului UrbanisticGeneral se prelungeste, pebază de hotărâre a Consiliului Local,până la 

intrareaînvigoare a noului Plan Urbanistic General, cu condițiainițieriidemersurilor de 

elaborare/actualizare a Planului Urbanistic General înainte de expirareatermenului de valabilitate. 

In conformitate cu prevederile art. 46 din Legeanr. 350/2001, 

privindamenajareateritoriuluişiurbanismul, cu modificărileşicompletărileulterioare,Planul Urbanistic 

General are atâtcaracter director şi strategic, câtşicaracter de reglementareşireprezintăprincipalul 

instrument de planificareoperaţională, constituindbazalegalăpentrurealizareaprogramelorşiacţiunilor de 

dezvoltare. Fiecareunitateadministrativ-teritorialătrebuiesăîşiactualizeze la maximum 10 

aniPlanulUrbanistic General înfuncţie de evoluţiaprevizibilă a factorilorsociali, geografici, economici, 

culturalişi a necesităţilor locale. 

În conformitatecuprevederile art. 45, alin(6)dinLegea nr.215 /2001 a Administraţiei publice locale 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de către Arhitectul Şef a unui 

proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea „prelungiriivalabilităţii Planului Urbanistic General al 

municipiului Alexandria”. Urmează ca, în conformitate cu prevederile art. 36, alin 2, lit. „c”  din Legea 

nr.215 /2001 a Administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioareproiectul 

de hotărâreîmpreunăcuîntreagadocumentaţiesă fie supusspredezbatereşiaprobareConsiliului Local al 

municipiului Alexandria. 

 

 

P R I M A R , 

VICTOR DRĂGUŞIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


