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HOTARARE 
 

Priveste: aprobarea numarului de personal, statului de functii si organigramei  
                Serviciului public comunitar de interes local Administratia Strazilor,  
                Constructii Edilitare Alexandria. 

 
 

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere: 
• Expunerea de motive nr. 12810/23.06.2010  a Primarului municipiului Alexandria; 
• Raportul de specialitate nr. 12811/23.06.2010 al Compartimentului Resurse umane; 
• Referatul nr. 553/21.06.2010 al Serviciului public Administratia Strazilor, Constructii Edilitare 

Alexandria; 
• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 
• Prevederile HCL nr. 40/10.03.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciul 

public comunitar de interes local Administratia Strazilor, Constructii edilitare prin divizarea 
Serviciului public comunitar de interes local Administratia Domeniului Public Alexandria. 

• 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 art. 45, alin. (1) si (2), lit. „e” si al art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 
 Art. 1. Se aproba numarul de personal, statul de functii si organigrama Serviciului Public de 
interes local Administratia Strazilor, Constructii Edilitare Alexandria, conform anexelor nr. 1 si nr. 
2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2. La data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea anexele nr. 3 si nr. 4 ale HCL nr. 
40/10.03.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciul public comunitar de interes 
local Administratia Strazilor, Constructii edilitare prin divizarea Serviciului public comunitar de 
interes local Administratia Domeniului Public Alexandria. 

Art. 3. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, primarului municipiului Alexandria, 
Serviciului public comunitar de interes local Administratia Strazilor, Constructii edilitare, pentru 
cunoastere si punere in aplicare. 
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