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H O T A R A R E 

 

 Priveste: Constituirea „Sfatului Inteleptilor” din municipiul Alexandria.   

 

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

in vedere : 
 -expunerea de motive nr. 5283 din 17 februarie 2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

 -raportul de specialitate nr. 5284 din 17 februarie 2015 al Directiei Administratie Publica Locala;  

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

Alexandria; 

 -adresa comuna nr. 06/23.01.2015 a Aliantei Judetene a Pensionarilor Teleorman si Asociatiei 

Judetene a Pensionarilor Teleorman; 

 -adresa inregistrata la nr. 2483/22.01.2015 a Aliantei Judetene a Pensionarilor Teleorman; 

 -adresa inregistrata la nr. 2484/22.01.2015 a d-lui Mandragiu Nitu si altii; 

 -adresa inregistrata la nr. 2485/22.01.2015 a Sindicatului Pensionarilor Teleorman; 

 -adresa inregistrata la nr. 2486/22.01.2015 a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

Teleorman; 

 -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 -prevederile art. 36, alin. (1) si (2), lit.”d” si ”e” si art. 45, alin. (6) 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 constituie „Sfatul Inteleptilor” din municipiul Alexandria conform Anexei nr.1 care 

face parte integranta din prezenta hotarare.   

 Art.2.-Se aproba Regulamentul de organizare al „Sfatului Inteleptilor” din municipiul 

Alexandria conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.-Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 

administratie publica locala si persoanelor nominalizate, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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