
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
PRIMAR 

 
        

D I S P O Z I T I E 
 

Priveste: convocarea  Consiliului  local  al  municipiului  Alexandria  in  sedinta 
ordinara. 

 
 
 Primarul municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in vedere: 

- prevederile   art.   39,   alin.   1  si   3   din    Legea   nr. 215  din 23 aprilie 
2001 a  

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 In temeiul prevederilor art. 68, alin. 1 si ale art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea 
nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 

D I S P U N E : 
 

  Art.1.- Consiliul local al municipiului Alexandria, se convoaca in sedinta 
ordinara, joi, 02 octombrie 2008, orele 16,00, in sala de consiliu, cu urmatoarea 
ordine de zi:                                                                                                                                  

- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2008; 

- Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei municipale pentru 
organizarea licitatiilor publice privind vanzarea bunurilor apartinand domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei municipale pentru 
organizarea licitatiilor publice privind concesionarea bunurilor apartinand 
domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei municipale pentru 
organizarea licitatiilor publice privind inchirierea bunurilor apartinand domeniului 
public sau privat de interes local al municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare privind declararea ca bunuri apartinand domeniului privat 
de interes local a unor terenuri din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare privind trecerea unui teren apartinand domeniului public 
de interes local in domeniul privat de interes local al municipiului Alexandria, situat 
in strada Libertatii, nr. 202; 

- Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal la Politia Comunitara; 



- Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal la A.A.C.P.S.; 

- Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal la A.D.P.; 

- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizarea si 
executarea serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria; 

- Proiect de hotarare privind modificarea titlului obiectivului de investitii 
„Reabilitare si extinderea retelelor de apa si a sistemului de canalizare in judetul 
Teleorman, Romania” in „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa 
si canalizare in judetul Teleorman”;   

- Proiect de hotarare privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei 
cu energie termica in sistem centralizat din bugetul local al municipiului Alexandria 
pentru perioada noiembrie – decembrie 2008 si ianuarie – martie 2009. 

- Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 126/2003 privind acordarea 
de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul public local de calatori; 

- Petitii si interpelari.  
 Art. 2.- Prin   grija   serviciului   Secretariat  -  administrativ   prezenta   
dispozitie va fi   transmisa Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru 
verificarea legalitatii si vor fi duse la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.                     
 
 
 
 
 
 
                                PRIMAR,                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                           Victor Dragusin                                                    SECRETAR,                
 
                                                                                                     Jr. Iulian Purcaru                
 
 
 
Alexandria, 
Nr. 2039  din 26 septembrie 2008 
 
 
 
 
 
(Sedintele consiliului local sunt publice. - Art.42, alin. 1 din Legea nr 215 din 23 
aprilie 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare).   
             



        JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 
 
 
 

N  O  T  A 
 

cu propuneri  de modificare a ordinii de zi a sedintei 
Consiliului local din 02 octombrie 2008. 

 
 
DE RETRAS de pe ordinea de zi: 
 
 - proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului 
Alexandria pe anul 2008; 
 - proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal la A.A.C.P.S. Alexandria; 
- proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de personal la A.D.P. Alexandria; 
 
DE INTRODUS pe ordinea de zi:  
 
- proiectul de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unor terenuri 
apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cuprinse 
intre Strada Vedea si Padurea Vedea, Zona Podul Vechi, in vederea construirii de 
locuinte; 

 Precizez ca proiectele de hotarare de mai sus au fost prezentate si studiate la 
sedintele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din 30 septembrie si 01 
octombrie 2008. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Victor Dragusin 
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