
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, joi, 12 mai 2011, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului 
Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

-Proiect de hotarare cu privire la desemnarea d-lui consilier Tanase Florentiu in 
comisia pentru invatamant, sanatate, culte, munca si protectie sociala, protectia 
copilului, din cadrul Consiliului local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile 
interne in valoare de 22.000.000 lei; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 56 / 31.03.2011 
privind aprobarea organizarii evenimentului Nunta de Aur prin acordarea unor premii si 
diplome de fidelitate familiilor care au implinit 50 de ani de la casatorie;  

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 59 / 31.03.2011 privind 
declararea ca bun apartinand domeniului public de interes local a unui drum de 
exploatare din municipiul Alexandria; 

- Proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii 
tehnico-economici privind „Modernizare drum exploatare agricola pasarela - DJ 504” ; 

- Proiect de hotarare cu privire la instrumentarea proiectului „Modernizare drum 
exploatare agricola pasarela - DJ 504”, precum si asigurarea resurselor financiare pentru 
proiect ; 

- Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul privat in domeniul public 
de interes local  a unor terenuri situate in municipiul Alexandria, str. Turnu Magurele 
(fosta U.M. 01462) 

- Proiect de hotarare cu privire la preluarea cu titlu gratuit, de catre municipiul 
Alexandria, a unor utilaje din patrimoniul municipiului Slobozia; 



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

- Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea art.1 al HCL nr. 
108/2007, privind asocierea municipiului Alexandria cu comunele Nanov, Poroschia, 
Tiganesti si Branceni in vederea asigurarii serviciului public de transport local de 
persoane, prin curse regulate in trafic urban si preorasenesc; 

-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.    
                      
                              PRIMAR,                                                             
                                                                                                                              
                          Victor Drăguşin                                                              AVIZAT 
                                                                                                    PENTRU LEGALITATE: 
                                                                                                                SECRETAR, 
 
                                                                                                            Jr. Iulian Purcaru    
 
Alexandria, 
Nr.956 din 05 MAI 2011 
 
(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).   
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