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  H O T A R A R E 
 
Priveste: Organizarea  concursului  si  constituirea   comisiei  de  concurs  pentru 
ocuparea postului  de jurist vacant  in  cadrul  aparatului permanent  de lucru al 
Consiliului local al municipiului Alexandria. 
 
 
  Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in 
sedinta ordinara, avand in vedere: 

-expunerea de motive nr. 5060 din 25 februarie 2009 a Primarului 
municipiului Alexandria; 

-raportul de specialitate nr.5068 din 25 februarie 2009 al Directiei 
administratiei publice locale; 

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

-prevederile HCL nr. 11 din 18 iulie 2008 privind aprobarea organigramei, a 
statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al 
Primarului si ale aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului 
Alexandria; 
 -prevederile art. 791 din OGR nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului – 
cadru de organizare si functionare a Consiliilor locale; 
 -prevederile art. 36, alin. (2), lit. „a” 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 organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic, 
vacant in cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local al municipiului 
Alexandria, in ziua de 15 aprilie 2009. 

Art. 2.- Se constituie comisia de concurs in urmatoarea componenta: 
- Tabacitu Stefan  
- Toader Dumitru  
- Nastase Stefan 
- Marzan Niculae  
- Murga Ion-Catalin  
- Lungu Marian 
- Dumitrescu Cornelia - secretar. 



 
 
 
Art. 3.- Se constituie comisia de solutionare a contestatiilor in urmatoarea 

componenta: 
- Pisica Gheorghe  
- Negreanu Florea  
- Calota Florica-Ica  
- Linca Florina  
- Gafencu Haritina  
- Toma Adriana - secretar. 
Art. 4.- Prin grija Serviciului secretariat-administrativ, prezenta hotărâre va fi 

transmisa Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, 
Primarului municipiului Alexandria si Compartimentului resurse umane, pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 
 
 
 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTA,                              CONTRASEMNEAZA: 
                 Consilier,                                                             SECRETAR, 
         
              Florea Voicila                                                           Jr. Iulian Purcaru 
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