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Priveste: aprobarea asocierii municipiului Alexandria , prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, 

cu judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, pentru participarea la ‘’ Programul 
privind masurile de protectie a mediului prin cresterea suprafetelor impadurite in judetul 
Teleorman pe perioada 2011-2020 ‘’. 

 
Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, având 

în vedere: 
     -  expunerea de motive a primarului municipiului nr. 22439  din data de  24.11.2011 ;   
     -  raportul nr. 22440 / 24.11.2011 al Arhitectului Şef; 
     - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 
Alexandria;   
     - prevederile art. 1 din Legea nr.100/2010, privind împădurirea terenurilor degradate, cu  
modificările  şi completările ulterioare; 
     -   prevederile Ordonantei de Urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului, forma actualizata ; 
     -   adresa Consiliului Judetean Teleorman nr.10152/11.10.2011 ; 
     -  prevederile Hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.12 din 11 februarie 2011 pentru aprobarea 
“Programului privind masurile de protectie a mediului prin cresterea suprafetelor impadurite in judetul 
Teleorman pe perioada 2011-2020”, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Judetean 
Teleorman nr.137 din 28 octombrie 2011; 
     -  prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. (c) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
          În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), alin. (3) şi ale art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea  nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTARASTE: 
 

      Art.1. Se aproba asocierea municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului 
Alexandria, cu judetul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, pentru participarea la “Programul 
privind masurile de protectie a mediului prin cresterea suprafetelor impadurite in judetul Teleorman pe 
perioada 2011-2020”. 
     Art.2.- 1) Se aproba contractul de asociere pentru programul mentionat la art.1, conform anexei nr.1 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
                 2) Primarul municipiului Alexandria se imputerniceste sa semneze contractul mentionat la 
alin.(1). 
     Art.3.  Plan de incadrare in zona -Anexa nr.2, Plan de situatie -Anexa nr.3, Plan de situatie -,Anexa 
nr.4,precum si Lista cu elementele de identificare ale terenurilor neproductive propuse pentru 
impadurire-Anexa nr.5,fac parte integranta din prezenta hotarare.   
     Art.4.    Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 104/19.11.2008. 
     Art.5.  Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei Prefectului 
judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria, Direcţiei 
Administrare Valorificare Patrimoniu, Arhitectului Şef pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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ALEXANDRIA 
NR. 252  /  28.11. 2011 


	     -  prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. (c) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
	          În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), alin. (3) şi ale art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

