
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E

Privește : modificarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 privind organizarea comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință 
ordinară,avănd în vedere :

-referatulde aprobare nr. 24839/23.03.2022 al Primaruluimunicipiului Alexandria;
-raportul de specilitate nr. 24844/23.03.2022 al BirouluiCancelarie, Sisteme de 

Management;
-avizulcomisiilor de specialitatepedomenii de activitate ale Consiliului local;
- prevederile art. 124din OUG nr. 57/2019 privindCoduladministrativ al României, 

cumodificarile si completarileulterioare,
- prevederile art. 129, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privindCoduladministrativ al României;
-prevederile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnicălegislativăpentruelaborareaactelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;

În temeiul art. 196, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
României;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. I – Semodificăpoziția 5 în cadrulComisiei pentru sănătate, învățământ , culte, muncă 
și protecție socială, protecția copilului dinAnexa la H.C.L. nr. 2 din 21.10.2020privind 
organizareacomisiilor de specialitatepedomenii de activitatealeConsiliului local al municipiului 
Alexandria, după cum urmează:

“-COMISIA PENTRU SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTE, MUNCĂ ȘI 
PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA COPILULUI
5. Florea Laurențiu”
Art. II – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 2 din 21.10.2020, cu moficiările și 

completările ulterioare râmăn neschimbate.
Art. III.-PringrijaSecretarului General al Municipiului Alexandria prezentahotărâreva fi 

transmisăInstitutieiPrefectului -
JudetulTeleormanpentruverificarealegalitatii,Primaruluimunicipiului Alexandria 
șipersoaneinominalizate la art.I.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ:
Consilier,                                                   SECRETAR GENERAL,

Petcu Marian Dragoș
Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria
Nr. 60 din 30 martie 2022



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 24839 din 23.03.2022

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 
privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale

Consiliului local al municipiului Alexandria

Prin HCL nr. 2 din 21.10.2020 a fost aprobată componența comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 
Alexandria.

Deoarece în cadrul comisiei pentru sănătate, învățământ , culte, muncă și 
protecție socială, protecția copilului, a ramas un loc vancant datorita încetării de 
drept, înainte de expirarea  duratei normale a mandatului de consilier al domnului 
Epure Haralambie, aprobată prin HCL nr. 29/28.02.2022, se impune completarea 
acesteia cu urmatorul consilieri supleant validat de către Judecătoria Alexandria.

În cadrul ședinței de Consiliu local din data de 14.03.2022 a depus 
jurământul de consilier local dl. Florea Laurențiu, urmare a sentinței civile nr. 
729/09.03.2022 a Judecătoriei Alexandria privind validarea mandatului de 
consilier local al d-lui. Florea Laurențiu.

Ca urmare , in conformitate cu prevederile art.136, alin. (1) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea unui proiect 
de hotarare cu privire la modificarea Anexei HCL nr. 2/21.10.2020 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local 
al municipiului Alexandria, de catre Biroul Cancelarie Sisteme de Management, 
care va intocmi si raportul de specialitate.

Proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi supus spre 
dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

PRIMAR

VICTOR DRAGUSIN



PRIMARIA MUNICIPIUL ALEXANDRIA
BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. 24844 din 23.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare cu privire la modificarea Anexei la HCL nr. 2/21.10.2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 
Consiliului local al municipiului Alexandria.

Prin referatul de aprobare nr. 24839 din 23.03.2022, Primarul municipiului 
Alexandria – dl. Victor Dragusin propune , in conformitate cu prevederile art.136, 
alin. (1) din OUG nr. 57/2019 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
Romaniei, elaborarea de catre Biroul Cancelarie, Sisteme de Management, a unui 
proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 2/21.10.2020 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local 
al municipiului Alexandria.

În cadrul comisiei pentru sănătate, învățământ , culte, muncă și protecție 
socială, protecția copilului, a ramas un loc vancant datorita încetării de drept, 
înainte de expirarea  duratei normale a mandatului de consilier al domnului Epure 
Haralambie, aprobată prin HCL nr. 29/28.02.2022, se impune completarea acesteia 
cu urmatorul consilieri supleant validat de către Judecătoria Alexandria.

Urmare a sentinței civile nr. 729/09.03.2022 a Judecătoriei Alexandria 
privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Florea Laurențiu, în cadrul 
ședinței de Consiliu local din data de 14.03.2022 dl. Florea Laurențiu a depus 
jurământul de consilier local.    

Față de cele prezentate, se impune modificarea componenței comisiei pentru 
sănătate, învățământ , culte, muncă și protecție socială, protecția copilului, 
aprobată prin HCL nr. 2/21.10.2020 cu următorul consilier validat validat de 
Judecătoria Alexandria.

Proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi supus spre 
dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

ȘEF BIROU,
Plosceanu Cristian


