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  H O T A R A R E 

 
Priveste: modificarea HCL nr. 3 din 11 ianuarie 2011 cu privire la constituirea Comisiei 

locale de ordine publica la nivelul municipiului Alexandria.  
 
             Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere : 
 -expunerea de motive nr. 7769 din 19.03.2014 a Primarului municipiului Alexandria; 
 -raportul de specialitate nr. 7770 din 19.03.2014 al Directiei Administratie Publica Locala; 
 -raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al municipiului 
Alexandria; 
 -prevederile art. 28, alin. (1) din Legea nr. 155/2010 privind infiintarea Politiei Locale; 
 -prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile art. 36, alin (2), lit. „a” si ale alin. (6) lit. „a”, pct. 7 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.I.- Se modifica articolul nr.1 al HCL nr. 3 din 11 ianuarie 2011 cu privire la constituirea 

Comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 
„Art.1.-Se aproba constituirea Comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului 

Alexandria, cu urmatoarea componenta: 
-Victor Drăguşin                           -Primarul Municipiului Alexandria; 
-Cms. Sef Tudorel Pieleanu          -Seful Politiei Municipiului Alexandria; 
-Iulian Purcaru                              -Secretarul Municipiului Alexandria; 
-Călin Dumitru                              -reprezentant Politia Locala Alexandria; 
-Neacsu ionut                                -Consilier local; 
-Popescu Dumitru Dan                 -Consilier local; 
-Voicilă Florea                              -Consilier local.” 

 Art.II.-Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria,  
Politiei Municipiului Alexandria, Politiei Locale Alexandria si persoanelor nominalizate, pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 
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