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  H O T A R A R E 

 

Priveste: modificarea HCL nr. 141 din 31 octombrie 2007 cu privire la infiintarea comisiei de 

avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul  Alexandria.  

 

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

vedere : 

 -expunerea de motive nr. 10811  din 20 aprilie 2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

 -raportul de specialitate nr. 10812 din 20 aprilie 2015 al Directiei Administratie Publica Locala; 

 -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului  local al municipiului 

Alexandria; 
 -adresa nr. 2071988/ 07.04.2015 a Inspectoratului Judetean de Jandarmi Teleorman; 

 -prevederile art. 8, alin (1) din Legea nr. 60/1991cu privire la organizarea si desfasurarea 

adunarilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 -prevederile art. 59 alin. (1) si art. 64 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 -prevederile art. 36, alin (6), lit. „a”, pct. 7 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si ale art. 115, alin. (1), lit „b” din Legea nr.  215 din  

23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.I.- Se modifica art.1 al HCL nr. 141 din 31 octombrie 2007 cu privire la infiintarea comisiei 

de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul  Alexandria si va avea urmatorul 

cuprins: 
„Art.1.-Se infiinteaza comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice din 

municipiul Alexandria, in urmatoarea componenta: 

            -D-l Victor Drăguşin                     -Primar al Municipiului Alexandria; 

            -D-l Iulian Purcaru                        -Secretar al Municipiului Alexandria; 

            -D-l lt. col. Pena Tudor                 -reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Teleorman; 

            -D-l comisar sef Goicu Adrian     -reprezentant al Politiei Municipiului Alexandria; 

            -D-l comisar Ciurea Florin-Catalin -reprezentant al Politiei Municipiului Alexandria.” 

 Art.II.- Cu data prezentei inceteaza aplicabilitatea prevederilor HCL nr. 355/26.11.2014. 

Art.III.-Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Inspectoratului de 

Jandarmi Judetean Teleorman, Politiei Municipiului Alexandria si persoanelor nominalizate, pentru 

cunoastere si punere in aplicare. 
 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                  CONTRASEMNEAZA: 

                           Consilier,                                                                            SECRETAR, 

         

                        Neacşu Ionuţ                                                                   Jr. Iulian Purcaru 

 

 

Alexandria, 

Nr.130 din  29 aprilie 2015 


