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HOTĂRÂRE 
 

     Privește:  modificarea Anexei la HCL nr. 37 din 16 septembrie 2008 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al municipiului Alexandria 
                                                  
   Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa 

ordinară, având în vedere: 

• expunerea de motive nr. 22120/17.08.2017 a Primarului municipiului Alexandria; 

• raportul de specialitate  nr. 22121/17.08.2017 al Direcţiei Administraţie Publică Locală;  

• avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria; 

• prevederile HCL nr. 37/16 septembrie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Consiliului local al Alexandria; 

• prevederile art.59 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată; 

• prevederile art. 40 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice; 

• prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 In temeiul art.45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit.b,  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1:  Se modifică prevederile art. 83, alin. (2) din Anexa la HCL nr. 37 din 16 septembrie 

2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 

municipiului Alexandria si va avea următorul cuprins: 

“(2) In perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021, indemnizatia de sedinta pentru membrii 

consiliului care participa la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate este de 10% din 

indemnizatia lunara a primarului”. 

Art.2: Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă  Instituţiei 

Prefectului  judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului Municipiului Alexandria, 

Directiei Administratie Publica Locala si Direcţiei Buget Finante Taxe si Impozite, pentru cunoaştere 

şi punere în aplicare. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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