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H O T A R A R E 

 

Priveste: aprobarea  cresterii salariale pentru salariatii  Primariei municipiului 

Alexandria , ai Aparatului de lucru al Consiliului Local si  ai  Serviciilor publice de interes 

local aflate sub autoritatea Consiliului local al municipiului  Alexandria 

 

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

avand in vedere : 

- expunerea de motive nr.19839/23.07.2015 a Primarului municipiului Alexandria ; 

- raportul de specialitate nr 19840/23.07.2015  al Directiei Administratie Publica Locala si al 

Directiei Buget Finante Taxe si Impozite 

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

- prevederile O.U.G nr.27/30.06.2015, pentru completarea Ordonantei de Urgenta nr.83/2014 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015 precum si alte 

masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare  

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local . 
-     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. Incepand cu luna iulie 2015 se aproba cresterea salariala de 12% pentru salariatii  
Primariei municipiului Alexandria, ai Aparatului de lucru al Consiliul Local si ai Serviciilor 

publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Alexandria, 

respectiv: Administratia Domeniului Public Alexandria, Directia Generala de Asistenta Sociala 

Alexandria.  

Art.2. Fac exceptie de la prevederile art.1 personalul Serviciului Public Politia Locala 

Alexandria si persoanele care au beneficiat in luna iulie de majorare conform H.G.nr.1091/2014 

pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. 

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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