ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Priveste: modificarea punctelor 62 si 95 ale Anexei nr. II la HCL nr. 233/24 august 2017 privind
aprobarea organigramei,a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de
specialitate al primarului Municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de Evidenta a
Persoanelor precum si pentru asimilarea functiei si salariului de baza al personalului incadrat
in functia publica specifica de executie de arhitect ,clasa I ,cu functia publica generala de
executie de consilier,clasa I
Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere :
;
-expunerea de motive nr.33589/18.12.2017 a Primarului municipiului Alexandria;
-raportul de specialitate nr.33590/18.12.2017 al Directiei Economice
- HCL nr. 233/24.08.2017 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale
aparatului de specialitate al primarului Municipiului Alexandria;
-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al municipiului Alexandria;
-prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.107 din Legea nr. 188/1999(r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001
a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
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Art.I.- Se modifica punctele 62 si 95 din anexa nr. II la H.C.L nr. 233 din 24.08.2017 privind aprobarea
organigramei, a statului de functii si a numarului de personal ale aparatului de specialitate al primarului
Municipiului Alexandria si din cadrul Directiei de Evidenta a Persoanelor precum si pentru asimilarea functiei si
salariului de baza al personalului incadrat in functia publica specifica de executie de arhitect ,clasa I ,cu functia
publica generala de executie de consilier,clasa I si vor avea urmatorul cuprins:
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Art.II.-Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Directiei
Economice pentru cunoastere si punere in aplicare.
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