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HOTARARE 
 
 
       Priveste: aprobarea  organigramei, statului de functii   si a numarului de personal ale 
                       Serviciului Public de  interes  local Administratia   Domeniului Public Alexandria. 
 
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 
extraordinara, avand in vedere: 

-  expunerea de motive nr.15475/06.08.2010 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr.15476/06.08.2010 al Directiei Administratie Publica Locala si 

Directiei Buget Finante Taxe si Impozite; 
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
- adresa nr. II/5647/13.04.2010 a Institutiei Prefectului judetului Teleorman; 
- prevederile art. 6, alin. (2) din Legea nr. 118/30.07.2010 privind unele masuri in vederea 

restabilirii echilibrului bugetar; 
- prevederile O.U.G nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea  Legii 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
- Conventia nr. 34/20.05.2010 incheiata intre ADP Alexandria si AJOFM Teleorman; 
- 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) 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  organigrama, statul de functii  si numarul de personal ale Serviciului 
Public de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria conform anexelor 1 si 2 ce fac 
parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.2.  Incepand cu data prezentei isi  inceteaza aplicabilitatea prevederile art. 4 si art. 5 din  
H.C.L. nr. 39/10.03.2010 privind divizarea ADP Alexandria. 

ART.3. Prin grija serviciul Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru controlul legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Serviciului 
Public de interes local Administratia Domeniului Public - Alexandria pentru cunoastere si punere in 
aplicare. 
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