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HOTĂRÂRE 
 

 Priveşte:  modificarea si completarea Anexei nr.3 la HCL nr. 114/31.05.2011 privind 
aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si 
functionare la Politia locala 

 
 Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa  ordinară, 
având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 12018 din 23.06. 2011 a Primarului Municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 12019 din 23.06.2011, al Directiei Administratie Publica 

Locala; 
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al             

municipiului Alexandria;  
- prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 8, lit.”e” din Legea nr. 155/2010 a politiei locale; 
- prevederile art. 36, alin. (3), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art.115, alin.(1), lit. „b”  din Legea nr. 
215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1 Se modifica si se completeaza art. 25, lit. „d” din Anexa nr.3 la HCL nr. 114 din 
31.05.2011 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare 
si functionare la Politia locala  si va avea urmatorul cuprins:  
 „ d) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind 
disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale 
de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, Primarului  municipiului Alexandria 
sau persoanei împuternicite de acesta.” 
 Art. 2 Celelelalte prevederi ale HCL nr. 114 / 31.05.2011 rămân neschimbate ; 

Art.3 Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă  Instituţiei 
Prefectului  judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului Alexandria 
si Politiei locale Alexandria, pentru cunoaştere şi punere în aplicare. 
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