
ROMÂNIA 
JUDEŢEAN TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
 

 Privind:alegerea unui viceprimar al Municipiului Alexandria 
 
 

 
            Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
extraordinară, având în vedere: 
-  expunerea de motive nr.15002/18.06.2014 a Primarului Municipiului Alexandria 
- raportul de specialitate  nr.15023/19.06.2014 al Directiei Administratie Publică Locală; 
- raportul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria;  
- prevederile HCL nr.203/18.06.2014 privind schimbarea din functia de viceprimar al 

Municipiului Alexandria a domnului consilier Oprea Eduard Laurentiu; 
- prevederile art.11 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria, aprobat prin HCL nr.37/16 .09.2008; 
- prevederile art.57 alin. (1)si (3) 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 alege în functia de viceprimar al Municipiului Alexandria, dl 
consilier...................................................., începând cu 23 iunie 2014. 

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

Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalitătii, Primarului municipiului 
Alexandria, si  Directiei Administratie Publică Locală pentru cunoastere si 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.15002/18.06.2014 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  

 Privind: alegerea unui viceprimar al Municipiului Alexandria 
 
 

Prin HCL nr.203/18.06.2014 Consiliul Local al Municipiului Alexandria a aprobat 
schimbarea din functia de viceprimar a domnului consilier  OPREA EDUARD LAURENTIU 
si  a declarat ca vacantă a functiei de viceprimar. 

Ca urmare a declarării ca vacantă a functiei de viceprimar, este necesară alegerea de 
către Consiliul local a unui nou viceprimar, în conformitate cu prevederile art.57 alin.(1)si (3) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare si prevederile art.11 din Regulamentul de organizare si functionare al 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria, aprobat prin HCL nr.37/16 .09.2008 
  Astfel, conform art.57 alin.(1)si (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

(1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un 
viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 
viceprimari, aleşi în condiţiile legii. 

(3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor 
locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia. 

Conform art.11 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria, aprobat prin HCL nr.37/16 .09.2008. 

(1)Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe 
viceprimar. Alegerea se face prin vot secret. 

(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului, 
respectiv viceprimarilor, se face de către oricare dintre consilieri 
sau grupurile de consilieri. 

 
Fată de cele arătate, în conformitate cu prevederile  art. 45, alin. (1) si (6) din Legea 

nr. 215/2001 a administratiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propun întocmirea unui proiect de hotărâre cu privire la alegerea unui 
viceprimar al Municipiului Alexandria, care, împreună cu întreaga documentatie, va fi 
prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local. 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Victor Drăgusin 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Judetul Teleorman 
Municipiul Alexandria 
Directia Administratie Publica Locala 
Nr. 15023 din 19 .06.2014 
 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
Privind: alegerea unui viceprimar al Municipiului Alexandria 

 
1.NECESITATEA 
 Prin  expunerea  de motive nr. 15002/18.06.2014 Primarul Municipiului  Alexandria , 

domnul Victor Drăgusin solicită alegerea unui viceprimar al Municipiului 
Alexandria, ca urmare a schimbării din functia de viceprimar a  domnului OPREA 
EDUAR LAURENTIU si declararea ca vacantă a functiei de viceprimar. 

 
 
2. OPORTUNITATEA  
Ca urmare a declarării ca vacantă a functiei de viceprimar, este necesară alegerea de 

către Consiliul local a unui nou viceprimar, în conformitate cu prevederile art.57 alin.(1)si (3) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare si prevederile art.11 din Regulamentul de organizare si functionare al 
Consiliului Local al Municipiului Alexandria, aprobat prin HCL nr.37/16 .09.2008 

 
3.LEGALITATEA PROIECTULUI 

- prevederile art.11 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al 
Municipiului Alexandria, aprobat prin HCL nr.37/16 .09.2008; 

- prevederile art.57 alin. (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  
republicată, cu modificările şi 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 alegerea unui 
viceprimar al Municipiului Alexandria care, împreună cu întreaga documentaţie, va fi 
supusă spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Alexandria. 

 
 

DIRECTOR 
Rodica Baicu 

 
 

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


