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  H O T A R A R E 

 
 Priveste: aprobarea Inventarului masurilor preventive anticoruptie , a indicatorilor de evaluare si a 
Planului sectorial de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2012-2015, la nivelul 
Municipiului Alexandria 
  
             Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand 
in vedere : 
 -expunerea de motive nr. 6762 din 25.03.2013 a Primarului municipiului Alexandria; 
 -raportul nr. 6763 din 25.03.2013 al Directiei administratie publica locala; 
 -adresa nr. 6653 din 22. 03.2013 a Ministerului Justitiei; 
  -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 
Alexandria; 
 -prevederile HG nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-
2015, a Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare, precum si a Planului 
national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2012-2015; 
 -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 Inventarul masurilor preventive anticoruptie si indicatorii de evaluare la nivelul 

Municipiului Alexandria, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2.- Se aproba Planul sectorial de actiune pentru implementarea Strategiei nationale 

anticoruptie 2012-2015 la nivelul Municipiului Alexandria, conform anexei nr. 2 care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art. 3.- Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria pentru a semna rapoartele periodice 
care vor fi transmise Secretariatului Tehnic al Strategiei, asigurat de Ministerul Justitiei in colaborare cu 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

Art.4.-Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei  
administratie publica locala si Compartimentului Resurse umane pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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