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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

          Priveste: stabilirea zonei in vederea instalarii de către candidați, partide 

                         politice,alianțe politice și alianțe electorale, a unor amenajari 

                         provizorii pe domeniul public al Municipiului  Alexandria, 

                         pe perioada electorala.   
 

 

 Prin expunerea de motive nr. 4460 din 26.02.2019, Primarul municipiului 

Alexandria, dl. Victor Dragusin, propune elaborarea de catre Directia Patrimoniu a unui 

proiect de hotarare cu privire la stabilirea zonei in vederea instalarii de către candidați, 

partide politice, alianțe politice și alianțe electorale, a unor amenajari provizorii pe                 

domeniul public al Municipiului  Alexandria, pe perioada electorala, in vederea 

desfasurarii unor activitati prevazute de lege. 

 

Necesitate si Oportunitate. 

Din solicitarile adresate Primariei municipiului Alexandria la alegerile trecute prin 

care au fost solicitate astfel de amplasamente a reiesit o gama variata de solicitari in 

diferite locuri foarte aglomerate din municipiu, periclitand astfel traficul pietonal 

precum si desfasurarea activitatii economice a diferitilor agenti comerciali. 

Tinand cont ca se doreste stabilirea unei zone in vederea instalarii de către 

candidați, partide politice, alianțe politice și alianțe electorale, a unor amenajari 

provizorii pe domeniul public al Municipiului  Alexandria, pe perioada electorala, in 

vederea desfasurarii unor activitati prevazute de lege, in mod unitar, nediscriminator si 

intr-un perimetru bine stabilit pentru a nu perturba traficul pietonal/rutier, precum si 

activitatea in diferite zone foarte populate ale municipiului, se considera ca este necesara 

si oportuna  initierea unui proiect de hotarare in acest sens. 

 

Legalitate. 

-Legea nr. 340/2004,republicata, pentru alegerea Preşedintelui României; 

-Legea nr. 33/2007, republicata, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European; 
-Legea nr.115/2015, actualizata,  pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali; 



-Legea nr. 208/2015, actualizata, privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente; 

- Legea nr. 189 din 9 decembrie 1999, republicată, privind exercitarea iniţiativei 

legislative de către cetăţeni. 

Propunerea privind  stabilirea zonei in vederea instalarii de către candidați, partide 

politice, alianțe politice și alianțe electorale, a unor amenajari provizorii pe                 

domeniul public al Municipiului  Alexandria, pe perioada electorala, in vederea 

desfasurarii unor activitati prevazute de lege,  pe strada Dunarii, in zona platoului din 

fata Casei de Cultura, consider ca este legala, necesara si oportuna drept pentru care am 

intocmit un proiect de hotarare in acest sens. 

 Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre 

dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
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