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HOTĂRÂRE 

 
Priveste:  aprobarea organigramei, a statului de funcţii , numarului de personal si Regulamentului 

de organizare si functionare ale Serviciul Public de Interes Local ‘‘Administraţia Activitatilor 
Sociale,Protectie Sociala “ Alexandria 

 
Consiliul Local al MunicipiuluiAlexandria ,judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere:  
-   expunerea de motive nr.1535/16.01. 2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
-   raportul de specialitate nr.1536/16.01.2014, întocmit de Directia Administratia Publica Locala 

din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 
-  referatul nr.457/16.01.2014 al Serviciului Public de Interes Local Administratia Activitatilor 

Sociale ,Protectie Sociala ; 
-  avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
-  prevederile art. 73 din Legea nr. 215/2001 republicată, actualizată privind administraţia publică 

locală; 
-  prevederile art. 36, alin. (2), lit. “a”, alin. (3), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit.„b”din Legea 215/2001 a 

administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;În urma stabilirii 
rezultatului votului valabil exprimat, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1. Se aprobă organigrama, statul de funcţii, numarul de personal şi Regulamentul de organizare 
si functionare al Serviciului Public de Interes Local Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala, 
serviciu public aflat sub coordonarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, conform anexelor nr. 1-
3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Directorul executiv al Serviciului Public de Interes Local Administratia Activitatilor Sociale, 
Protectie Sociala va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. Cu data prezentei inceteaza aplicabilitatea prevederilor H.C.L. nr.213 din 25.07.2013 si 
H.C.L nr.344/19.12.2013 . 

Art.4. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Serviciului Public 
de Interes Local A.A.S.P.S. Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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