ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

Priveşte: organizarea si desfasurarea concursului ,, Fii pregatit ! Ajutorul tau conteaza ! ”
in municipiul Alexandria
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa
ordinară, având în vedere:
- expunerea de motive nr. 8471 din 16.04.2019 a Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 8472 din 16.04.2019 al Directiei EconomiceCompartimentul Cultura, Sport, Tineret si al Directiei Juridic Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al
municipiului Alexandria;
- prevederile H.C.L. nr. 10 din 31 ianuarie 2018, cu privire la Protocolul de Colaborare
dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local al municipiului Alexandria cu Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta Teleorman in vederea sustinerii si realizarii in comun a unor actiuni
educative: ;
- prevederile art. 36, alin. (1) si (6), pct. ,,4” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba organizarea si desfasurarea Concursului ,, Fii pregatit ! Ajutorul tau
conteaza ! ” in municipiul Alexandria , in data de 22.05.2019.
Art. 2. Se aproba Regulamentul de concurs conform anexei ce face parte integranta din
prezenta hotarare .
Art. 3. Finantarea cheltuielilor necesare organizarii concursului se face de la bugetul
local, sectiunea de functionare, capitolul 67.02 ,, Cultura, recreere , religie ” .
Art. 4. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa
Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului
Alexandria, Directiei Economice - Compartiment Cultura Sport Tineret, Serviciului Juridic
Comercial pentru cunoştere şi punere în aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Silvia COBARLIE

ALEXANDRIA
Nr. 149din 24 aprilie 2019

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Jr. Iulian Purcaru

