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H O T A R A R E 

  

Priveste: infiintarea buletinului informativ al Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria si al Primariei Alexandria. 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit in sedinta 

ordinara, având in vedere:  

- expunerea de motive nr. 2317/21.01.2015 a Primarului Municipiului Alexandria;  

- raportul comun de specialitate nr. 2318/21.01.2015 al Direcţiei Buget, Finante, Taxe si 

Impozite si al Directiei Administratie Publica Locala;  

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 1 si art. 3 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (1) si art. 45, alin. (6) din Legea 215/2001, legea administratiei 

publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

In temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi ale art.115 alin.(1), lit.”b” din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

H O T A R A S T E: 

 

Art. 1 Se infiinteaza Buletinului Informativ „ALEXANDRIA” al Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria si al Primariei Municipiului Alexandria, cu aparitie trimestriala si 

tiraj de 19.500 exemplare. 

Art. 2 Finantarea aparitiei buletinului informativ se va face din bugetul local al 

municipiului. 

Art. 3 Realizarea materialelor ce vor fi publicate in buletin se va face de catre o 

comisie multidisciplinara, formata din functionari publici din cadrului aparatului de 

specialitatea al Primarului, numita prin dispozitia Primarului. 



Art. 4 Buletinul informativ „ALEXANDRIA” se va edita intr-un format finit A4, pe 

hartie offset, mimim 70 – 80 g/mp, policromie, 12(16) pagini. 

Art. 5 Buletinul Informativ „ALEXANDRIA” va avea continut exclusiv 

administrativ, fara a publica materiale cu caracter politic. 

Art. 6 Prin grija serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului 

Alexandria,  Direcţiei Buget, Taxe si Impozite si Directiei Administretie Publica Locala, 

pentru cunoaştere si punere in aplicare .  
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