
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

Priveste:  aprobarea organigramei , a statului de funcţii si numarului de personal 
si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciul Public de Interes Local 
‘‘Administraţia Activitatilor Sociale,Protectie Sociala “ Alexandria  

 
Consiliul Local al MunicipiuluiAlexandria ,judetul Teleorman, intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere:  
 expunerea de motive nr.20135/25.09. 2012 a Primarului municipiului Alexandria; 
 raportul de specialitate nr.20136/25.09.2012, întocmit de Compartimentul Resurse 

Umane din cadrul Primariei municipiului Alexandria; 
 referatul nr.9394/25.09.2012 al Administratiei Activitatilor Sociale , Protectie Sociala ; 
 avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  
 prevederile art.111 din Legea 188/1999 actualizata, privind Statutul functionarilor 

publici; 
 prevederile art. 73 din Legea nr. 215/2001 republicată, actualizată privind 

administraţia publică locală; 
 Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  nr.1649095/02.09.2012 

privind functiile publice din cadrul A.A.S.P.S. Alexandria; 
 prevederile art. 36, alin. (2), lit. “a”, alin. (3), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) si ale art.115, alin.(1), lit.„b”din Legea 
215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 .-Se aprobă organigrama Serviciului Public de Interes Local “Administraţia 

Activitatilor Sociale, Protectie Sociala” Alexandria , conform anexei nr.1,care face parte 
integrantă din prezenta hotărăre. 

Art.2.- Se aproba statul de functii si numarul de personal al Serviciului Public de 
Interes Local “Administraţia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala” Alexandria , 
conform anexei nr.2,care face parte integrantă din prezenta hotărăre. 

Art.3.- Se aproba Regulamentul  de organizare si functionare al Serviciului Public de 
Interes Local” Administratia Activitatilor Sociale, Protectie Sociala” Alexandria, conform 
anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.4.- Prezenta Hotarare intra in vigoare incepand cu data de 15.10.2012.  
Art.5. La data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari isi inceteaza aplicabilitatea  

prevederile H.C.L. nr. 22 / 29.02.2012, privind aprobarea organigramei, a statului de 



functii si numarului de personal al Serviciului Public de Interes Local A.A.S.P.S. 
Alexandria si prevederile H.C.L. nr. 60 / 27.03.2009, privind aprobarea Regulamentului 
de organizare si functionare al serviciului public de interes local A.A.S.P.S. Alexandria. 

Art.6.- Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 
Alexandria si serviciului public de interes local A.A.S.P.S. Alexandria, pentru cunoastere si 
punere in aplicare. 
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