
ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Priveste: modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de 
convietuire socială în Municipiul Alexandria

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta
ordinara, avand in vedere :

- Referatul de aprobare nr. 7552 din 26.03.2020 al Primarului municipiului 
Alexandria;

- raportul de specialitate nr.7553 din 26.03.2020 al Biroului Cancelarie-Sisteme 
de Management;

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local 
al municipiului Alexandria;

- prevederile art.11,13 si 14 din Legea nr. 383/2013 a apiculturii.
- prevederile art. 58-60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 2 alin (2) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor, actualizata;

- prevederile art. 129, alin (2),lit. „d” si alin (7) lit. g ) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin (1) si alin (6) si ale 
art.196, alin. (1), lit ‚a’ din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

H O T A R A S T E :

Art.I.-Se modifica si se completeaza anexa la HCL nr.130/24.04.2019 privind 
Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria si va avea urmatorul 
cuprins:

Se introduce un nou capitol: CAPITOLUL XVI^1. REGLEMENTARI PRIVIND 
CRESTEREA ALIBINELOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

Art.91^1, (1) Amplasarea familiilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori,
cu orice titlu, se face la o distanţă de cel puţin 10 m faţă de drumurile publice sau
hotarele proprietăţilor din domeniul public aflate în intravilan ori în extravilan şi la o
distanţă de cel puţin 5 m faţă de hotarele proprietăţilor din domeniul privat aflate în
intravilan ori în extravilan.

(2) Dacă distanţa faţă de obiectivele prevăzute la alin. (1) este mai mică de 5 m,
familiile de albine trebuie să fie despărţite de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt
obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m,



măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe aceeaşi linie încă 2 m dincolo de
stupii amplasaţi la extremităţile stupinei.

(3) Numărul familiilor de albine amplasate pe vatra permanentă, pentru iernat, nu
este limitat.

(2) Municipiul Alexandria va pune la dispozitia crescatorilor de albine, in mod 
gratuit, teren in extravilanul municipiului  pentru amplasarea vetrelor de stupine.

Art.91^2. Nerespectarea prevederilor art.91^1 alin.(1) se sanctioneaza cu amenda 
contraventionala   de la 100 lei la 150 lei.

Art.II.-Celelelte prevederi ale HCL nr. 130 din 24.04.2019 raman neschimbate.
Art.III.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta 

hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului Judetul Teleorman pentru verificarea 
legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului, Directiei Politia Locala Alexandria, Politiei municipiului 
Alexandria si Inspectoratului de Jandarmi al Judetului Teleorman pentru cunoaştere si 
punere in aplicare. 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  CONTRASEMNEAZA:
Consilier,                                                                   SECRETAR GENERAL,

Gina Georgeta CUREA Alexandru-Razvan CECIU

Alexandria,
Nr._________din 30 martie 2020



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
PRIMAR

NR. 7552  din 26.03.2020

REFERAT DE APROBARE

Priveste: modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de 
convietuire socială în Municipiul Alexandria

In regulamentul de convietuire sociala aprobat prin HCL nr. 130/2019 au fost 
omise reglementarile privind cresterea albinelor la nivelul municipiului Alexandria.

In Legea nr.383/2013 a apiculturii  la art.13 se prevede ca: (1) „ Amplasarea
familiilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanţă
de cel puţin 10 m faţă de drumurile publice sau hotarele proprietăţilor din domeniul
public aflate în intravilan ori în extravilan şi la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de
hotarele proprietăţilor din domeniul privat aflate în intravilan ori în extravilan.

2) Dacă distanţa faţă de obiectivele prevăzute la alin. (1) este mai mică de 5 m,
familiile de albine trebuie să fie despărţite de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt
obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m,
măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe aceeaşi linie încă 2 m dincolo de
stupii amplasaţi la extremităţile stupinei.

(3) Numărul familiilor de albine amplasate pe vatra permanentă, pentru iernat, nu
este limitat.”

De asemenea la art.18 din acelasi act normativ se prevad urmatoarele: „ l) cu
amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2).
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:

a) persoane împuternicite de primar sau primarul general al municipiului
Bucureşti, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. g) şi i)-l);

La art. 2 alin (2) din OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor se 
prevede ca: (2) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se 
stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care 
acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu 
sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.

Tinand cont de prevederile legale de mai sus in conformitate cu prevederile art. 
136 alin (1) din OUG nr. 59/2019 privind Codul Administrativ propun elaborarea de 
catre Biroul Cancelarie,Sisteme de Management a unui proiect de hotarare cu privire la 
modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de convietuire 
socială în Municipiul Alexandria.

PRIMAR,

VICTOR DRAGUSIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
NR.7553 din 26.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
Priveste: modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind Regulamentul de 

convietuire socială în Municipiul Alexandria

In regulamentul de convietuire sociala aprobat prin HCL nr. 130/2019 au fost 
omise reglementarile privind cresterea albinelor la nivelul municipiului Alexandria.

In Legea nr.383/2013 a apiculturii  la art.13 se prevede ca: (1) „ Amplasarea
familiilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanţă
de cel puţin 10 m faţă de drumurile publice sau hotarele proprietăţilor din domeniul
public aflate în intravilan ori în extravilan şi la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de
hotarele proprietăţilor din domeniul privat aflate în intravilan ori în extravilan.

2) Dacă distanţa faţă de obiectivele prevăzute la alin. (1) este mai mică de 5 m,
familiile de albine trebuie să fie despărţite de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt
obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m,
măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe aceeaşi linie încă 2 m dincolo de
stupii amplasaţi la extremităţile stupinei.

(3) Numărul familiilor de albine amplasate pe vatra permanentă, pentru iernat, nu
este limitat.”

De asemenea la art.18 din acelasi act normativ se prevad urmatoarele: „ l) cu
amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2).
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:

a) persoane împuternicite de primar sau primarul general al municipiului
Bucureşti, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. g) şi i)-l);

La art. 2 alin (2) din OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor se 
prevede ca: (2) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se 
stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care 
acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu 
sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.

Propunerea privind modificarea anexei la HCL nr.130/24.04.2019 privind 
Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria consider ca este legala, 
necesara si oportuna drept pentru care am intocmit un proiect de hotarare in acest sens, 
proiect de hotarare care cu intreaga documentatie va fi supus spre analiza si aprobare 
Consiliului local al municipiului Alexandria.

SEF BIROU,

Cristian PLOSCEANU


