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Priveste: aprobarea Regulamentului 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, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere: 
 Expunerea de motive nr. 24404/12.12.2008  a Primarului municipiului Alexandria; 
 Raportul de specialitate nr. 24405/12.12.2008 al Directiei Administrare Valorificare Patrimoniu; 
 Referatul nr. 6115/12.12.2008 al Serviciului public ADP Alexandria; 
 avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local; 
 prevederile art. 64 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 prevederile HG nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea 

autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice; 
 prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau 

abandonatepe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor 
administrativ-teritoriale; 

 prevederile HG nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri 
apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale; 

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. d si alin. (6) lit. a, 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 aproba Regulamentul de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor 
stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului 
Alexandria, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art. 2. Se desemneaza ca operator SC Transloc Prest SA Alexandria. 
Art. 3. Serviciul Secretariat-administrativ va transmite prezenta hotarare Prefecturii judetului 
Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Politiei Comunitare, SC 
Transloc Prest SA Alexandria si Administratiei Domeniului Public Alexandria pentru cunoastere  si 
punere in aplicare. 
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