
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

 
               Privind:    infiintarea la nivelul municipiului Alexandria  a CONSILIULUI COMUNITAR 
                                CONSULTATIV 
 
      Consiliul Local al municipiului Alexandria, intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: 

- expunerea de motive nr 15110/ 17.07.2012 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 15141/ 17.07.2012 al Directiei Administratie Publica Locala; 
- referatul nr. 7015/17.072012 al Serviciului public de interes local Administratia Activitatilor 

Sociale, Protectie Sociala Alexandria; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 
- prevederile art. 103 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor; 
- Ordinul nr. 95/2006 al Secretarului de Stat al ANPDC pentru aprobarea Metodologiei de lucru 

privind colaborarea dintre DGASPC si serviciile publice de asistenta sociala/ persoane cu atributii 
de asistenta sociala, in domeniul protectiei drepturilor copilului; 

- prevederile HGR nr. 860/2008 privind aprobarea Strategiei Nationale in domeniul protectiei si 
promovarii drepturilor copilului 2008-2013 si a Planului operational pentru implementarea 
Strategiei nationale in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului 2008-2013; 

- prevederile art. 36 alin. 9 si art. 5 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 
 

HOTARASTE: 
 
Art. 1.  Se aproba infiintarea la nivelul municipiului Alexandria a Consiliului Comunitar Consultativ, 
avand  
             urmatoarea componenta:  

1. Voicila Florea, consilier local; 
2. Stancu Iuliana, consilier local; 
3. Tulpan Dumitru, om de afaceri; 
4. Comanescu Virgil, om de afaceri; 
5. Stoica Gheorghe, om de afaceri; 
6. Lazar Dumitru, consilier eparhial sector Asistenta Sociala, preot paroh la biserica ,, 

Adormirea Maicii Domnului”; 
7. Andrei Ionel, presedintele medicilor dentisti Teleorman; 
8. Putineanu Mugur, cadru didactic la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Alexandria din 

cadrul DGASPC Teleorman; 
9. Brosteanu Petrica Iulian, agent sef principal la Politia Municipiului Alexandria. 

Art. 2.  Perioada de exercitare a mandatului este de 4 ani. 
Art. 3.  Se aproba regulamentul  de  organizare si  functionare  al  Consiliului  Comunitar  Consultativ  al  
              municipiului Alexandria conform anexei care face parte din prezenta hotarare. 
Art. 4.  Prin grija  Serviciului  Cancelarie,  prezenta  hotarare va  fi  inaintata  Institutiei Prefectului 
judetului 



             Teleorman pentru verificarea legalitatii si serviciului public de interes local A.A.S.P.S. pentru 
             cunoastere si masuri de aplicare. 
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