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 H O T A R A R E 

 
 Priveste : aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Biroului Dispecerat din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria . 
 

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

 -expunerea de motive nr. 30306 din 19.11. 2014 a Primarului municipiului Alexandria; 

 - raportul de specialitate nr. 30307 din 19.11. 2014 al Directiei Administratie Publica Locala; 

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

Alexandria; 

 -prevedrile art. 1, alin. (2), art. 3, alin. (1) si (2), art.13, alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; 

 - prevederile Deciziei nr.52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea 

mijloacelor de supraveghere video; 

 -prevederile art.1, alin (1), lit. „a”, art.6 si art. 32 din Legea nr. 155/2010 a Politiei locale; 

 -prevederile art. 3 si art. 13 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici; 

 -prevederile art. 36, alin. (2), lit. “a” si 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 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 aproba Regulamentul de organizare si functionare a Biroului Dispecerat din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alexandria conform Anexei care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

             Art.2.- Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 

- Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 

Administratie Publica Locala si Biroului Dispecerat, pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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