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MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

Nr. 22121 din 17.08.2017 

 

 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

 

 Priveste: modificarea Anexei la HCL nr. 37 din 16 septembrie 2008 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al 

municipiului Alexandria. 

 

 

Prin expunerea de motive nr. 22120 din 17.08.2017, primarul municipiului 

Alexandria, propune intocmirea de catre Directia Administratie Publica Locala a unui proiect 

de hotarare privind modificarea Anexei la HCL nr. 37 din 16 septembrie 2008 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al municipiului 

Alexandria. 

Necesitatea si oportunitatea proiectului. 

  Prin HCL nr. 37 din 16 septembrie 2008 s-a aprobat Regulamentul de organizare si 

functionare al Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 Ulterior adoptarii acestei hotarari, respectiv in anul 2017 a fost adoptata Legea nr. 153 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. 

Legalitatea proiectului. 

 Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, “ (1) Modificarea unui act normativ constă în 

schimbarea expresă a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia şi în 

redarea lor într-o nouă formulare.” 

     Deasemenea, propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile art. 40 din Legea 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice: ”ART. 40 Prin 

derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, 

indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la 

numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, 

preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, 

exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2)”.. 

 Potrivit celor mentionate mai sus consideram ca propunerea primarului municipiului 

Alexandria, cuprinsa in expunerea de motive, este legala, necesara si oportuna, drept pentru 

care s-a intocmit proiectul de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 37 din 16 

septembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului 

local al municipiului Alexandria, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie, 

va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.  
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