
                                                                                                                       

JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E 

 

priveste aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  

  al   aparatului  de specialitate al  primarului municipiului Alexandria 
 
         Consiliul  local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman  intrunit in  sedinta ordinara, avand in 
vedere : 

- expunerea de motive nr.11018/22.04.2015 a Primarului municipiului Alexandria ; 
- raportul nr. 11019/22.04.2015 al Directiei Administratie Publica Locala  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria 
- prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare 
- prevederile Legii nr.155/2010 a Politiei Locale ,cu modificarile si completarile ulterioare 
- prevederile art.36 alin.(3) lit.,,b’’ din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu 

modificările şi completările ulterioare 
- prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul alesilor locali,  modificata  şi completata prin Legea 

nr.249/2006 
- prevederile Legii nr.7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici,republicata 
- prevederile Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice,a functiilor publice si in mediul de afaceri,prevenirea si sanctionarea coruptiei 
Legii nr.171/2004 pentru completarea art.94 din Legea nr.161/2003: 

- prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare 
-     prevederile art.36 alin (3)  lit. ,,b” din Legea   nr. 215/2001, privind administratia publica locala, 

republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul  prevederilor art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.,,b”, din Legea nr.215/2001, privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

H O T  A R A S T E: 

 

Art.1. Se aproba REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  al primarului municipiului 
Alexandria, conform  anexei , care face parte  integranta  din  prezenta  hotarare. 

Art.2.Cu data prezentei, isi inceteaza aplicabilitatea prevederile H.C.L.nr.236/30.11.2010 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functioanre al aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Alexandria si H.C.L. nr.114/31.05.2011 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si   
Regulamentul de Organizare si Functionare al Politiei Locale. 

Art.3. Prin grija  Serviciului  Cancelarie,  prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului  
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, primarului municipiului Alexandria si compartimentului 
resurse umane pentru cunoastere   si punere in aplicare.  
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