
ROMANIA
JUDETUL  TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveste: modificarea si completarea 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, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, 
avand in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 7327/24.03.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
-Raportul de specialitate nr. 7328/24.03.2020 al Biroului Cancelarie, Sisteme de Management;
-Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului

Alexandria;
-Circulara nr. 46408/23.03.2020 a Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei;
-Prevederile art. 50 din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/16.03.2020 privind instituirea 

starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
-Prevederile Ordonantelor Militare nr. 1/2020 si nr. 2/2020;
-Prevederile art. 129, alin. (2), alin. (3) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
Romaniei;

In temeiul art. 196, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
Romaniei;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 – Se completeaza art. 36 din Anexa la HCL nr. 37 din 16 septembrie 2008, cu un nou 
alineat (3) si va avea urmatorul cuprins:

„(3) In situatii exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate, precum epidemii, 
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism si alte situatii care fac imposibila 
prezenta consilierilor locali la locul desfasurarii sedintelor consiliului local, sau ale comisiilor de 
specialitate, sedintele se vor desfasura prin mijloace electronice de comunicare.”

Art. 2 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi 
transmisa Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 
municipiului Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                            CONTRASEMNEAZA,                                         
CONSILIER,                                                    SECRETAR GENERAL,

Curea Gina Georgeta Alexandru Razvan Ceciu

ALEXANDRIA
Nr. din 30 martie 2020



JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Nr. 7327 din 24.03.2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei la HCL 
nr. 37 din 16 septembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Consiliului local al municipiului Alexandria

In data de 23.03.2020 a fost emisa Circulara nr. 46408 a Ministerului 
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei referitoare la masurile necesare 
pentru impiedicarea raspandirii coronavirusului SARS – COV2 pe teritoriul 
Romaniei.

Prin Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16 martie 2020 a fost 
instituita, pe intreg teritoriul Romaniei, starea de urgenta. 

La art. 50 din Decret se precizeaza: “Pe durata stării de urgenţă, autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea 
activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, 
inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.”

Ca urmare , in conformitate cu prevederile art.136, alin. (1) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun elaborarea unui proiect 
de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei 
luni , de catre Biroul Cancelarie Sisteme de Management, care va intocmi si 
raportul de specialitate.

Proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi supus spre 
dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

PRIMAR

VICTOR DRAGUSIN



PRIMARIA MUNICIPIUL ALEXANDRIA
BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. 7328 din 24.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare cu privire la modificare si completarea Anexei la HCL nr. 
37 din 16 septembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Consiliului local al municipiului Alexandria.

Necesitatea si oportunitatea proiectului.
Prin referatul de aprobare nr. 7327 din 24.03.2020, Primarul municipiului 

Alexandria – dl. Victor Dragusin propune , in conformitate cu prevederile art.123, 
alin. (1) din OUG nr. 57/2019 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
Romaniei, elaborarea de catre Biroul Cancelarie, Sisteme de Management, a unui 
proiect de hotarare cu privire la modificare si completarea Anexei la HCL nr. 37 
din 16 septembrie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare al Consiliului local al municipiului Alexandria.

Propunerea a venit urmare a circularei Ministerului Lucrarilor Publice, 
Dezvoltarii si Administratiei nr. 46408/23.03.2020 prin care aduce la cunostinta 
masuri necesare pentru impiedicarea  raspandirii coronavirusului SARS – COV2.

Legalitatea proiectului.
In conformitate cu  prevederile art. 50 din Decretul Presedintelui Romaniei 

nr. 195 din 16 martie 2020, prin care  a fost instituita, pe intreg teritoriul Romaniei, 
starea de urgenta, se precizeaza: “Pe durata stării de urgenţă, autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru organizarea 
activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, 
inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.”.

Proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi supus spre 
dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

SEF BIROU,

Plosceanu Cristian


