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H O T Ă R Â R E 
 

Priveşte : modificarea si completarea anexei la HCL nr. 22 / 26.02.2009, privind 
regulamentul de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor 
stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe 
teritoriul municipiului Alexandria. 

 
 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinara, 
având în vedere: 

-  expunerea de motive nr. 1761 din 25.01.2010 a Primarului municipiului Alexandria ; 
-  raportul de specialitate nr. 1762 din 25.01.2010  al Directiei Administratie Publica Locala ; 
-  adresa nr. 61/21.01.2010 a Serviciului Public Politia Comunitara Alexandria; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al  

municipiului Alexandria; 
- prevederile H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si 

eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice; 
- prevederile art. 64 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-   prevederile art. 57 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa; 
- prevederile art. 36,  alin. (1),  alin.  (2),  lit. „ d ” si alin. (6), pct. 7 din Legea nr. 

215/23.04.2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea 215/23.04.2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,   
 

           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se modifica si completeaza Anexa la HCL nr. 22/26.02.2009, privind Regulamentul de 
blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a 
vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria si va avea cuprinsul 
prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.  Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/26.02.2009 raman neschimbate. 
Art.3.  Prin grija Serviciului Secretariat-Administrativ prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii,  Primarului municipiului 
Alexandria, S.C TRANSLOC PREST S.A. si Serviciului Public Politia Comunitara Alexandria, pentru 
cunoastere si punere in aplicare.  
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