
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Privește: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Alexandria 

   

          Consiliul Local al Municipiului Alexandria, Județul Teleorman întrunit în şedinţă ordinară, 

având in vedere: 

- expunerea de motive nr. 10767 din 11.05.2018 a Primarului Municipiului Alexandria, 

- raportul de specialitate nr. 10768 din 11.05.2018 al Direcției Economice si Direcției 

Juridic Comercial, 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria, 

- prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual 

din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; 

- prevederile Legii nr. 155/2010 a Politiei Locale, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- prevederile  Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini,  Standardul 4 - Structura 

organizatorică ale Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice, 

- prevederile H.C.L. nr. 69/28.02.2018 privind aprobarea organigramei, a statului de 

functii si a numarului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Alexandria, Directiei Politia Locala si Directiei Evidenta Persoanelor,  



- prevederile art. 57, 63-68, 75, 76, 112 si 116-117 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prvederile art. 59 si 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. ”a”, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. 

”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
   

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aaparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Alexandria, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu data adoptării prezentei își incetează aplicabilitatea prevedrile H.C.L. nr. 

132/29.04.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  al Aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului  Alexandria. 

Art. 3. Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria si Comartimentului Resurse Umane din cadrul Directiei Economice pentru 

cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,     CONTASEMNEAZA, 

     CONSILIER,            SECRETAR, 

       BOGDAN ALIN DONCEA                               Jr. IULIAN PURCARU 
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