ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Privind : atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alexandria
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţă ordinară, având în
vedere:
- Referatul de aprobare nr. 15589/22.07.2020, al Primarului municipiului Alexandria ;
- raportul comun de specialitate nr. 15590/22.07.2020, al Direcției Patrimoniu, Direcției Economice,
Direcției Juridic Comercial,
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului
Alexandria;
- adresa nr.14411/08.07.2020, a Primăriei municipiului Alexandria, privind solicitarea avizului
Comisiei Județene de atribuire sau schimbarea de denumiri din cadrul Instituției Prefectului Județului
Teleorman;
- avizul nr. 17/20.07.2020, al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Teleorman;
- prevederile O.G.nr.63/29.08.2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu
modificările si completările prin Legea nr.48/2003, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2 lit (c), din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ;
In temeiul prevederilor art.139 alin.1, alin. 3 lit. (g) și ale art 196, alin 1 lit.(a) din O.U.G.
nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ

HOTĂRĂSTE:
Art.1. Se aprobă atribuirea denumirii de ,,STRADA SALCÂMILOR” și ,,STRADA PLOPILOR’’,
străzilor situate în zona Tîrgului săptămnal Obor, Dig și str.H.C.C. din municipiul Alexandria conform
anexei nr. 1 (lista cu elementele de identificare ale străzilor pentru care se atribuie denumire), anexa nr. 2
(plan de situație), anexa nr. 3 (plan de încadrare în teritoriu) anexe care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre .
Art. 2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă
Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria,
Direcției Economice, Direcției Juridic Comercial, Direcției Patrimoniu, pentru cunoaștere si punere în
aplicare.
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alexandria

Terenul în suprafață de 14 555mp, cu nr. cadastral 26306 a intrat în patrimoniul
Municipiului Alexandria în baza H.C.L. nr. 93/26.05.2010, privind declararea ca bunuri
aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din Municipiul Alexandria si H.C.L.
nr. 275/28.08.2019, privind modificarea H.C.L. nr. 93/26.05.2010, privind declararea ca bunuri
aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria.
Amplasamentul este situat între strada H.C.C, Dig și Târg Săptămânal Obor. Prin H.C.L. nr.
80/16.03.2020 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Lotizare teren situat pe str.
H.C.C. nr.162 lot 2 și Reglementare zona Municipiul Alexandria, Județul Teleorman.
În zona menționată mai sus, vor exista două căi de comunicație ce intră în categoria
străzilor si prin urmare conform prevederilor art. 129 alin 2 lit. (c) alin. 6, lit d, din O.U.G. nr.
57/03.07.2019, privind Codul administrativ, urmează să li se atribuie denumirea de ,,Strada
Salcâmilor,, și ,,Strada Plopilor,,
Ca urmare, a celor expuse mai sus și conform prevederilor art.139, alin 1, alin 3 lit ,,g,,
din O.U.G. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ și avizul nr. 17/20.07.2020, al Comisiei
de atribuire de denumiri a județului Teleorman, propun elaborarea de către Direcția
Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Juridic Comercial a unui proiect de hotărâre cu privire
la atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alexandria situate in zona Târg Săptămânal
Obor , Dig, Strada Horia Cloșca și Crișan.
Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație va fi supusă spre dezbatere
și aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR ,
VICTOR DRAGUȘIN

JUDEȚUL TELEORMAN
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Nr.15590/22.07.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alexandria
Prin Referatul de aprobare nr.14425/08.07.2020, Primarul municipiului Alexandria, d-l Victor Drăgușin,
propune un proiect de hotărâre cu privire la atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alexandria.
1. NECESITATEA
Terenul în suprafață de 14 555mp, cu nr. cadastral 26306 a intrat în patrimoniul Municipiului Alexandria
în baza H.C.L. nr. 93/26.05.2010, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a
unor terenuri din Municipiul Alexandria și H.C.L. nr. 275/28.08.2019, privind modificarea H.C.L. nr.
93/26.05.2010, privind declararea ca bunuri aparținând domeniului privat de interes local a unor terenuri din
municipiul Alexandria.
Amplasamentul este situat între strada H.C.C, Dig si Târg Săptămânal Obor.
Prin H.C.L. nr. 80/16.03.2020 s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Lotizare teren situat pe
str. H.C.C. nr.162 lot 2 și Reglementare zona Municipiul Alexandria, Jud. Teleorman.
In zona menționată mai sus, vor există două cai de comunicație ce intră în categoria străzilor si prin
urmare conform prevederilor art. 129 alin 2 lit. (c) alin. 6, lit d, din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul
administrativ , urmează să li se atribuie denumirea de ,,Strada Salcâmilor,, și ,,Strada Plopilor,,
2. OPORTUNITATEA
Străzile cărora li se atribuie denumirea de Strada Salcâmilor și Strada Plopilor sunt situate în
intravilanul municipiului Alexandria și fac parte din U.T.R. nr. 5, conform PUG avizat MLPAT la
nr.1079/2000. Prin atribuirea denumirii de străzii din municipiul Alexandria, se vor putea atribui numere
poștale tuturor imobilelor în această zonă, respectând prevederile Planului Urbanistic General al municipiului
Alexandria.

3. LEGALITATEA
Proiectul de hotărâre supus spre dezbatere și aprobare este susținut din punct de vedere legal de
următoarele prevederi de acte normative:
- prevederile O.G .nr. 63/29.08.2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2 lit. (c), din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ;
- avizul nr. 17/20.07.2020, al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Teleorman
.
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ANEXA nr. 1

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

la H.C.L.nr. 228din 29.07.2020

CONSILIUL LOCAL

LISTA
cu elementele de identificare ale străzilor care urmează să li se atribuie denumire

Nr.

Denumire

Elemente de

Crt.

strada

identificare

1

Strada
Salcâmilor

Lungime- 169.52ml
Lățime medie- 6.30ml
Suprafață teren- 1068mp

2

Strada

Lungime - 268.52ml

Strada Plopilor

Lățime medie-6.30ml
Suprafață teren- 2243mp
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