
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 extraordinara.  
                        
 Primarul municipiului Alexandria, judetul Teleorman, avand in vedere: 
 -prevederile   art. 39, alin. (2) 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 extraordinara, 
vineri, 15 ianuarie 2016, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria, cu 
urmatoarea ordine de zi: 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii excedentului municipiului Alexandria 
din anii precedenti, pentru anul 2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la validarea modificarilor privind majorarea bugetului local 
al municipiului Alexandria pe anul 2015; 
 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea si 
desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in municipiul Alexandria; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual la contractele de 
inchiriere pentru terenuri si spatii care expira in cursul anului 2016, pana la 31.12.2016; 
 -Proiect de hotarare cu privire la prelungirea termenului contractual la contractele de 
inchiriere pentru terenuri parcare care expira in cursul anului 2016, pana la 31.12.2020; 
 -Petitii si interpelari. 
 Art. 2.- Prin   grija   Serviciului   Cancelarie prezenta   dispozitie va fi   transmisa 
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii si vor fi duse la indeplinire 
prevederile prezentei dispozitii.                                                                                                      
                                                                                                      AVIZAT 
                     PRIMAR,                                                             PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                            SECRETAR,                
                 Victor Drăguşin 
                                                                                                          Jr. Iulian Purcaru    
 
 
 
 
Alexandria, 
Nr. _____  din __ ianuarie 2016 
(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).   


