
                                                                ROMANIA                                                                                                   
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T A R A R E 

 
priveste aprobarea organigramei,  a statului de functii si a 

numarului de personal  ale   aparatului  de specialitate 
al  primarului municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor precum si 

pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica specifica de 
executie de arhitect, clasa I,cu functia publica generala de executie de consilier, clasa I, 

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

- expunerea de motive nr.22206/17.08.2017 a Primarului municipiului Alexandria ; 
- raportul nr .22207/17.08.2017 al Directiei Buget Finante Taxe si Impozite si al Directiei Administratie 

Publica Locala 
- avizul A.N.F.P Bucuresti nr.48960/2017  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local  
- prevederile Legii nr.153/2017,privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 
- prevederile art.73 din Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 
- prevederile art.64 alin.1 din Legea nr.24/2000,privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative 
- prevederile art. XVI alin. 2 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare 
-     prevederile art.36 alin (3)  lit. ,,b” din Legea   nr. 215/2001, privind administratia publica locala, 

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, privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

H O T  A R A S T E: 
 

Art.1. Se aproba organigrama, statul de functii  si numarul de personal al aparatului  de specialitate  
al primarului   municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor Alexandria  precum si 
pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat in functia publica specifica de executie 
de arhitect, clasa I,cu functia publica generala de executie de consilier, clasa I,  conform  anexelor I si II   
care fac parte  integranta  din  prezenta  hotarare.  

Art.2. Prezenta Hotarare intra in vigoare la data de 01.10.2017.  
Art.3.Cu data intrarii in vigoare a prezentei, isi inceteaza aplicabilitatea prevederile 

H.C.L.nr.199/28.12.2016 cu privire la aprobarea organigramei,  a statului de functii si a numarului de personal  
ale   aparatului  de specialitate al  primarului municipiului Alexandria,Directiei Politia Locala si ale Directiei de 
Evidenta a Persoanelor. 

Art.4. Prin grija  Serviciului  Cancelarie,  prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului  
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, primarului municipiului Alexandria si compartimentului 
resurse umane pentru cunoastere   si punere in aplicare.                                                           
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