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  H O T A R A R E 

 

 

 Priveste: punerea la dispozitie a spatiului necesar si utilizarea echipamentelor in scopul 

proiectului “Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila”. 

  

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand 

in vedere : 

- Adresa nr. 3026 din 09.07.2018 a Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a 

Persoanelor Teleorman; 

- expunerea de motive nr. 15642 din 17.07.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul de specialitate nr. 82248 din 17.07.2018 al Directiei de Evidenta a Persoanelor; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

- prevederile art. 36, alin (2), lit. „c”  si  „d” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- prevederile art. 61, alin. (2) 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 stabileste spatiul necesar utilizarii echipamentelor in scopul implementarii proiectului 

„ Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila” in incinta Primariei municipiului 

Alexandria, camera nr. 14 (Compartiment Stare Civila). 

Art.3.-Se imputerniceste Primarul Municipiului Alexandria, dl. Victor Dragusin, sa semneze 

declaratia de angajament prevazuta in anexa la prezenta hotarare. 

Art.4.- Prin grija Secretarului Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 

Alexandria, Directiei de Evidenta a Persoanelor pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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