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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, 15 
mai 2014, orele 14,00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 
 - Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de Credit nr. 
Teleorman SJ-CC/65/866/12.11.2010, pentru prelungirea perioadei de indeplinire a conditiilor de 
retragere a creditului contractat de catre SC APA SERV SA in valoare de 23.648.005 lei in vederea 
implementarii Proiectului Major de Investitii „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare in judetul Teleorman” in perioada 2007-2013 si imputernicirea persoanei care va semna in 
numele autoritatii locale actul aditional; 
 -Proiect de hotarare cu privire la asocierea municipiului Alexandria cu Asociatia Pro Mediu 
Teleorman in vederea desfasurarii in comun a unor activitati in cadrul Programului Spatii Verzi Urbane 
2014; 
 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL nr. 6/ 21.06.2012 privind organizarea comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria; 
 - 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 ____ mai 2014 
(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).   


