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MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 

 Privind:schimbarea din func ia de viceprimar al Municipiului Alexandria a 
 domnului consilier POPESCU DUMITRU DAN 

 
 

 
            Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
ordinară, având în vedere: 
-  propunerea i expunerea de motive nr.14376/11.06.2014 a consilierilor Consiliului 

Local al  Municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate  nr.14387/11.06.2014 al Direc iei Administra ie Publică Locală 

– Serviciul Juridic Autoritate Tutelară Resurse Umane; 
- raportul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;  
- prevederile art.57 alin.4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
- prevederile 36 alin.(9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

 În temeiul prevederilor 45 alin.(1)  şi art. 115 alin.(1) lit.b)din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  Se aprobă schimbarea din func ia de viceprimar,  a domnului consilier 
POPESCU DUMITRU DAN, ca urmare a  propunerii consilierilor Consiliului Local al  
Municipiului Alexandria i se declară vacantă func ia de viceprimar. 

 
Art. 2. Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărîre va fi transmisă Institu iei 

Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalită ii, Primarului municipiului 
Alexandria, i  Direc iei Administra ie Publică Locală pentru cunoa tere i punere în 
aplicare.   
 
 
 
        PRESEDINTE  DE  SEDIN Ă,                              CONTRASEMNEAZĂ, 
               CONSILIER,                              SECRETAR, 
      Bogdan Alin Doncea                                                     Jr. Iulian  Purcaru   
 
                                     
 
ALEXANDRIA 
Nr. ______ din ________2014 



JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Nr.14376/11.06.2014 
 
 

PROPUNERE I EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL 

 
 Privind:schimbarea din func ia de viceprimar al Municipiului Alexandria a 

 domnului consilier POPESCU DUMITRU DAN 
 
 
 

Subsemna ii,  consilieri ai Consiliului local al Municipiului Alexandria, mai jos 
semnatari, supunem aprobării plenului Conbsiliului local al Municipiului Alexandria 
schimbarea din func ia de viceprimar a  domnului POPESCU DUMITRU DAN i 
declararea ca vacantă a func iei de viceprimar. 

Conform prevederilor art.57 alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administra iei 
publice locale, republicată, cu modificările i completările ulterioare,  
“Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre 
adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei 
treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.” 
 
 Ca urmare, în conformitate cu prevederile art.  art. 45, alin. (1) si (6) din Legea nr. 
215/2001 a administra iei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem întocmirea unui proiect de hotărâre cu privire la “schimbarea din 
func ia de viceprimar a domnului consilier  POPESCU DUMITRU DAN „care 
împreună cu întreaga documenta ie, va fi prezentat spre dezbatere i aprobare Consiliului 
Local. 
 
 
 
 CONSILIERI LOCALI SEMNĂTURA 
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Judetul Teleorman 
Municipiul Alexandria 
Directia Administratie Publica Locala 
Nr. 1487 din 11 .06.2014 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
Privind:schimbarea din func ia de viceprimar al Municipiului Alexandria a 

 domnului consilier POPESCU DUMITRU DAN 
 
 

1.NECESITATEA 
 Prin  propunerea i expunerea  de motive nr.14376/11.06.2014 consilieri ai 

Consiliului local al Municipiului Alexandria, supun aprobării plenului Consiliului local al 
Municipiului Alexandria schimbarea din func ia de viceprimar a  domnului POPESCU 
DUMITRU DAN i declararea ca vacantă a func iei de viceprimar. 

Conform prevederilor art.57 alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administra iei 
publice locale, republicată, cu modificările i completările ulterioare,  
“Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre 
adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei 
treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.” 
 Ca urmare, în conformitate cu prevederile art.  art. 45, alin. (1) si (6) din Legea nr. 
215/2001 a administra iei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  ace tia propun întocmirea unui proiect de hotărâre cu privire la “schimbarea 
din func ia de viceprimar a domnului consilier  POPESCU DUMITRU DAN „care 
împreună cu întrega documenta ie, să fie prezentată spre dezbatere i aprobare Consiliului 
Local. 

 
2. OPORTUNITATEA  
Propunerea  privind schimbarea din func ia de viceprimar a  domnului POPESCU 

DUMITRU DAN este oportună având în vedere că aceasta  vine din partea  a peste o treime 
din numărul consilierilor locali, în conformitate cu prevederile art.57 alin.(4) din Legea 
nr.215/2001 a administra iei publice locale, republicată, cu modificările i completările 
ulterioare. 

 
3.LEGALITATEA PROIECTULUI 

 prevederile art.57 alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administra iei publice locale, 
republicată, cu modificările i completările ulterioare. 

 
 

Având in vedere că propunerea prezentată s-a făcut în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, se poate întocmi  un proiect de hotărâre  cu privire la schimbarea din func ia de 
viceprimar a  domnului POPESCU DUMITRU DAN,care, împreună cu întreaga 
documentaţie, va fi supusă spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria. 

 
SEF SERVICIU J.A.T.R.U., 

Postumia Chesnoiu 


