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  H O T A R A R E 
 
 Priveste: validarea mandatului unui consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria 
  
             Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere : 
 -expunerea de motive nr. 2495 din 23 ianuarie  2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
 -raportul de specialitate nr. 2496 din 23 ianuarie 2014 al Directiei Administratie Publica 
Locala; 
 -adresa nr. 1/04.12.2013 a Aliantei pentru Teleorman; 
 -raportul nr. 3255/30.01.2014 al Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului 
Alexandria; 
 -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 
Alexandria; 
 -prevederile HCL nr. 333/28.11.2013, cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea 
duratei normale a mandatului unui consilier si  declararea ca vacant a locului acestuia; 
 -prevederile art. 96 alin. (9), din Legea 67/2004, cu  privire la alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile art. 31, alin (5), 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.1.-Se valideaza mandatul de consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul 

Teleorman al domnului Florea Laurentiu. 
Art.2.-Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ, in termen de 

cinci zile de la adoptare, sau in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare.  
Art.3.-Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si persoanei 
nominalizate la art. 1 pentru cunoastere. 
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