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           Priveste:   modificarea si completarea HCL nr. 40/18.07.2012 privind infiintarea la nivelul 

municipiului  Alexandria   a CONSILIULUI COMUNITAR  CONSULTATIV 

 

 

      Consiliul Local al municipiului Alexandria, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 20053 / 04.07.2016 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 20054 / 04.07.2016 al Directiei Administratie Publica Locala 

si Directiei Buget Finante Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 

- referatul nr. 9772 / 04.07.2016 al Serviciului public local Directia Generala de Asistenta 
Sociala Alexandria; 

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

Alexandria; 

- prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 

copiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 95/2006  pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea 

dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului  si serviciile publice de 

asistenta sociala/ persoane cu atributii de asistenta sociala, in domeniul protectiei drepturilor 

copilului; 

- prevederile HGR nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru 

implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-

2016; 

- prevederile art.59, art. 60 si art.61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative 

pentru eleborarea actelor normative, republicata, modificata si completata; 
- prevederile art. 36 alin. 9 si art. 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

 

HOTARASTE: 

 

            Art. I  Se modifica art.1 din HCL nr. 40/18.07.2012 privind  infiintarea la nivelul municipiului 

Alexandria a Consiliului Comunitar Consultativ si va avea urmatorul cuprins: 

 ,, Se aproba constituirea la nivelul municipiului Alexandria a Consiliului Comunitar 

Consultativ, cu urmatoarea componenta: 

1. Tulpan Dumitru      -  om de afaceri; 

2. Saracila Florea        -  om de afaceri; 

3. Lazar Dumitru     -  consilier eparhial sector Asistenta Sociala, preot paroh la biserica  
,, Adormirea Maicii Domnului”; 

4. Andrei Ionel           -  presedintele Colegiului medicilor dentisti Teleorman; 

 

 



5. Putineanu Mugur   - cadru didactic la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Alexandria 

din cadrul DGASPC Teleorman; 

6. Brosteanu Petrica Iulian     -  agent sef principal la Politia Municipiului Alexandria; 

7. Voicila Florea – consilier local; 
8. Neacsu Ionut- consilier local; 

9. Florea Laurentiu - consilier local.” 

 Art. II.  Se modifica si se completeaza art. 2  din HCL nr. 40/18.07.2012 si va avea urmatorul 

cuprins:   

        ,, Perioada de exercitare a mandatului este de 4 ani. 

            Mandatul de exercitare a atributiilor Consiliului Comunitar Consultativ inceteaza in 

urmatoarele situatii: 

- unul din membrii doreste sa se retraga din proprie initiativa, prin notificare scrisa; 

- unul din membrii nu a participat nejustificat  la trei intalniri consecutive; 

- unul din membrii a intreprins activitati incompatibile cu natura si rolul Consiliului Comunitar 

Consultativ; 

- alte situatii constatate de Consiliul Local al municipiului Alexandria.” 

             Art. III. Celelalte prevederi ale HCL nr. 40/18.07.2012 privind  infiintarea la nivelul 

municipiului Alexandria a Consiliului Comunitar Consultativ,  raman neschimbate. 

             Art. IV. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si 

serviciului public  local Directia Generala de Asistenta Sociala Alexandria, pentru cunoaştere şi 

punere în aplicare. 
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