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  H O T A R A R E 

 
 Priveste: aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali ai municipiului Alexandria si a 
modelului semnului distinctiv al calitatii acestora 
  
             Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere : 
 - expunerea de motive nr. 16122 din 31.07.2012 a Primarului municipiului Alexandria; 
 - raportul nr. 17012 din 14.08.2012 al Directiei administratie publica locala; 
 - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 
Alexandria; 

- prevederile art. 8 si art. 14  din Legea 393/2004, privind la Statutul alesilor locali, modificata  
si completata; 
 -prevederile HGR nr. 282/2005, privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a 
modelului semnului distinctiv al calităţii acestora; 

- prevederile art. 36, alin (9) 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 aproba modelul legitimaţiei de primar al municipiului Alexandria, conform Anexei 

nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare . 
 Art.2.- Se aproba modelul legitimaţiei de consilier local al municipiului Alexandria, conform 

Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3.- Se aproba modelul semnului distinctiv al calităţii de reprezentant ales pentru primarul  

municipiului Alexandria, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.4.- Se aproba modelul semnului distinctiv al calităţii de reprezentant ales pentru consilierii 

locali ai  municipiului Alexandria, conform Anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.5.-Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si  Directiei 
Administratie publica locala pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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