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H O T A R A R E 

 
Priveste:  angajarea cu contract individual de munca pe perioada  nedeterminata a 
                d- lui BANU  DANIEL , pe postul de  consilier juridic gradul IV  in cadrul     

Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al municipiului             
                Alexandria  
 
 Consiliul  local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman  intrunit in  sedinta ordinara, avand 
in vedere : 

- expunerea de motive nr. 10316/27.04.2009, a Primarului municipiului Alexandria ; 
- raportul nr.10319/27.04.2009, al Compartimentului Resurse Umane  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local 
- statul de functii al Aparatului  de lucru al Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
- prevederile art.12 alin.,,1” din Legea nr.53/2003- Codul Muncii           
- prevederile  O.G. nr.10 /2008, privind nivelul salariilor de baza si al altor   drepturi       

ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.  
24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza  pentru personalul contractual din  
sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998  

- prevederile H.G. nr.157/1999, pentru modificarea si completarea Metodologiei de aplicare 
a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul angajat in 
administratia publica locala 

- prevederile art. 79^1 din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificata si completata 

- procesul  verbal  nr.9490/15.04.2009, privind rezultatul final al concursului organizat 
pentru   ocuparea postului de consilier juridic,  vacant  in cadrul  Aparatului permanent de 
lucru al Consiliului Local al municipiului Alexandria 

- prevederile art.126 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al 
municipiului Alexandria, aprobat prin HCL nr.37/2008, 

 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  angajarea cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata   a 
d-lui Banu Daniel pe postul consilier juridic gradul IV,  vacant  in cadrul  Aparatului permanent de 
lucru al Consiliului Local al municipiului Alexandria,  incepind cu data de 04.05.2009, beneficiind 
de un salariu de 870 lei , spor de vechime de 10 %, spor pentru conditii vatamatoare de 10% 
precum si de celelalte drepturi prevazute in contractual colectiv de munca.  

ART.2. Prin grija  Serviciului  Secretariat  Administrativ,  prezenta hotarare va fi inaintata  
Prefecturii  judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, primarului municipiului Alexandria 
si compartimentului resurse umane pentru cunoastere   si punere in aplicare.  
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