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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, 16 
ianuarie 2013, 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 2014; 
 - Proiect de hotarare cu privire la  desemnarea candidatilor propusi de Consiliul local al 
municipiului Alexandria pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie al S.C.APA SERV 
S.A. Alexandria; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Reabilitarea si modernizarea infrastructurii Gradinitei cu program prelungit nr. 4” ; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Sarpanta Gradinita cu program normal nr. 5”;  
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Transformare sala de clasa in sala de sport la  Gradinita cu program prelungit nr. 6”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Construire sala de sport la Gradinita nr. 7”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Anvelopare si amenajari interioare la Gradinita cu program prelungit Ion Creanga” ; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala gimnaziala Stefan cel Mare”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Modernizare spatii agrement, imprejmuiri si anvelopare Scoala gimnaziala Stefan cel Mare”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Modernizare si reabilitare cladire Scoala gimnaziala Al. Colfescu”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Reabilitare cladire Scoala gimnaziala nr. 5”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Construire grup sanitar Scoala gimnaziala nr. 5”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Reabilitarea si modernizarea localului Scolii gimnaziale nr. 6”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Reabilitare, modernizare cladire (laboratoare multimedia) Scoala gimnaziala nr. 7”; 



 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Imprejmuire si constructie spatiu montare aparat de verificare a geometriei rotilor autoturismelor Liceul 
tehnologic nr. 1”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Modernizare si reabilitare cladire Liceul tehnologic nr. 1”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Campus scolar-Scoala de arte si meserii”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Amenajare laborator patiserie Liceul tehnologic Nicolae Balcescu”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Amenajare Sala de festivitati Colegiul National Al. D. Ghica”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Reabilitare, modernizare internat Liceul pedagogic Mircea Scarlat”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Remenajare si refunctionalizare cladire (fost atelier) Liceul teoretic Al. I. Cuza”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Construire vestiare + grup sanitar” la Liceul teoretic Al. I. Cuza; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Sarpanta pentru fostul internat al Colegiului National Al. D. Ghica, actualmente Scoala postliceala 
sanitara”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Reabilitare Cresa nr. 4”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Construire imprejmuire la  Gradinita cu program prelungit nr. 6”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Reabilitare imprejmuire incinta Scoala gimnaziala Al. Colfescu”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Construire imprejmuire la  Liceul Teoretic Al. I. Cuza”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Construire imprejmuire incinta la Colegiul National Al. D. Ghica”; 
 - Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
„Modernizare strada Mircea cel Batran pe tronsonul cuprins intre strada Dr. Stanca si strada Bucuresti”; 
 - 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. 22  din 10 ianuarie 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).   


