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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 avand in vedere: 

 -prevederile art. 134, alin. (3) lit. “b” , si ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei ,  

In temeiul prevederilor art.154,  (5) si ale art.196, alin (1), lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ al Romaniei, Primarul municipiului Alexandria 

 

D I S P U N E : 

 

Art.1-Se convoaca consiliul local al municipiului Alexandria in sedinta extraordinara, pentru 

data de 14.10.2019, ora 14.00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria.  

Art.2.-(1).Proiectul ordinii de zi a sedintei este cuprins in anexa care face parte integranta din 

prezenta hotarare.  

           (2).Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile 

prevazute de art. 136 alin. (8) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

  Art.3.- Materilalele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primariei municipiului 

Alexandria, Compartiment Cancelarie in format letric sau pe site-ul Primariei municipiului 

Alexandria ( www.alexandria.ro ) la rubrica ‘ proiecte de hotarari’ in format electronic. 

 Art.4.Proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate ale Consiliului Local. 

 Art.5.-Amendamantele cu privire la proiectele de hotarari se vor formula in scris si se vor 

depune la secretarul municipiului Alexandria pana cel tarziu la data de 14.10.2019. 

Art.6.-Prin grija Secretarului municipiului Alexandria , prezenta dispozitie va fi transmisa 

Institutiei Prefectului - Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii si secretarului municipiului 

Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

  

                            PRIMAR,  

                                                                                                                           AVIZAT 

                        Victor Dragusin                                                             PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                                      SECRETAR, 

 

                                                                                                              Alexandru-Razvan Ceciu  

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr._______din  ____ octombrie 2019      

(Sedintele consiliului local sunt publice. - Art. 138, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei). 

 

http://www.alexandria.ro/
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MUNICIPIUL ALEXANDRIA      

              PRIMAR                                                                            ANEXA LA DISPOZITIA  

                                                                                                   Nr.________din ___ octombrie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul ordinii de zi: 

 

 

 

 
 

-Proiect de hotarare cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier in Consiliul local al municipiului Alexandria al 

domnului Mocanu Daniel Marian si declararea ca vacant a locului acestuia; 

-Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 1 din 21 iunie 2016 privind 

alegerea comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice 

pentru obiectivul de investitii “Desfiintare cladire C13 – Laborator de la Liceul Tehnologic 

Nicolae Balcescu”, in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnic-economice 

pentru obiectivul de investitii “Desfiintare cladire C8 –Centrala Termica de la Liceul 

Tehnologic Nicolae Balcescu”, in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, modernizare 

internat la Liceul Pedagogic Mircea Scarlat”, in Municipiul Alexandria; 

-Proiect de hotarare cu privire la aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de 

proiect  “Amenajare peisagistica parc fosta U.M. in Municipiul Alexandria”, Programul 

Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4, Prioritatea de investitii 4.2, Obiectivul 

specific 4.2, apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1; 
 

 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRAGUSIN 


