ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

Privește: atribuirea de denumire a unei străzi din municipiul Alexandria
Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință de îndată, având în vedere:
-

referatul de aprobare nr. 18070/19.08.2020, al primarului municipiului Alexandria;

-

raportul comun de specialitate nr. 18071/19.08.2020, al Direcției Patrimoniu, Direcției Economice,
Direcției Juridic Comercial;

-

raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;

-

adresa nr. 18069/19.08.2020, a Primăriei municipiului Alexandria, privind solicitarea avizului Comisiei
Județene de atribuire sau schimbarea de denumiri din cadrul Instituției Prefectului Județului Teleorman;

-

avizul nr. 24/03.09.2020, al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Teleorman;

-

prevederile O.G. nr. 63/29.08.2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată prin Legea
nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), 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, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă atribuirea de denumire a unei străzi de „PARC PĂDUREA VEDEA”, strada ce face legătura
între strada Alexandru Ghica și platformele carosabile din Parcul Pădurea Vedea destinate parcării
autovehiculelor vizitatorilor din municipiul Alexandria, conform anexei nr. 1 (lista cu elementele de identificare a
străzii pentru care se atribuie denumirea), anexa nr. 2 (plan de situație), anexa nr. 3 (plan de încadrare în
teritoriu).
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
Patrimoniu, Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial, Poliția Municipiului Alexandria pentru cunoaștere
și punere în aplicare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
Marian Dragoș PETCU

ALEXANDRIA
Nr. 268 din 10.09.2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Alexandru Răzvan CECIU

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA PATRIMONIU
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 18071/19.08.2020

RAPORT COMUN DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumire a unei străzi din municipiul Alexandria
Prin referatul de aprobare nr. 18070/19.08.2020, primarul municipiului Alexandria, domnul Victor Drăgușin,
propune un proiect de hotărâre cu privire la atribuirea de denumire a unei străzi din municipiul Alexandria.
1. NECESITATEA:
Prin H.C.L. nr. 232/29.07.2020 s-a aprobat clasificarea ca stradă, a drumului de interes public local
destinat circulației rutiere și pietonale, neclasificat, situat în municipiul Alexandria, județul Teleorman.
Strada face legătura între strada Alexandru Ghica și platformele carosabile din Parcul Pădurea Vedea
destinate parcării autovehiculelor vizitatorilor.
În zona mai sus menționată, va exista o cale de comunicație ce intră în categoria străzilor și 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, este necesar să i se atribuie denumirea de „Parc Pădurea Vedea”.
2. OPORTUNITATEA:
Strada face legătura între strada Alexandru Ghica și platfomele carosabile din Parcul Pădurea Vedea
destinate parcării autovehiculelor vizitatorilor.
3. LEGALITATEA:
Proiectul de hotărâre supus spre dezbatere și aprobare, este susținut din punct de vedere legal, de
următoarele acte normative:
-

prevederile O.G. nr. 63/29.08.2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată 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;
avizul nr. 24/09.09.2020, al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Teleorman.

Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

Direcția Patrimoniu,
Director executiv,
Dumitru OPREA

Direcția Economică,
Director executiv,
Haritina GAFENCU
Direcția Juridic Comercial,
Director executiv,
Postumia CHESNOIU

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 18070/19.08.2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumire a unei străzi din municipiul
Alexandria
Prin H.C.L. nr. 232/29.07.2020 s-a aprobat clasificarea ca stradă, a drumului de interes
public local destinat circulației rutiere și pietonale, neclasificat, situat în municipiul Alexandria,
Parc Pădurea Vedea, județul Teleorman.
Strada face legătura între strada Alexandru Ghica și platformele carosabile din Parcul
Pădurea Vedea destinate parcării autovehiculelor vizitatorilor.
În zona menționată mai sus, va exista o cale de comunicație ce intră în categoria străzilor
și 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 i se atribuie denumirea de „Strada Parc
Pădurea Vedea”.
Ca urmare a celor menționate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (1),
alin. (3) lit. „g” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ și avizul nr.
24/03.09.2020, 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 de denumire a unei străzi din municipiul Alexandria.
Proiectul de hotărâre împreună cu întreaga documentație, va fi supus spre dezbatere și
aprobare Consiliului Local al municipiului Alexandria.
PRIMAR,

Victor DRĂGUȘIN

