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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 marti, 18 

iunie 2019, ora 17.00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

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

indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale 

pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”; 

 -Proiect de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat de interes local al 

municipiului Alexandria aunor bunuri existente in inventarul Centralei Termice CT bloc 304, pentru 

scoaterea din functiune in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii; 

 -Proiect de hotarare cu privire la preluarea unor mijloace de transport ce apartin domeniului privat 

de interes local al Municipiului Alexandria de la Serviciul Comunitar de Transport Public Local de 

Persoane Alexandria; 

 -Petitii si interpelari. 

       Art. 2.- Prin   grija   Secretarului Municipiului Alexandria prezenta  dispozitie va fi  transmisa 

Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii si vor fi duse la indeplinire 

prevederile prezentei dispozitii.  

 

 

                       PRIMAR,                                                            Avizat pentru legalitate: 

                   Victor Drăguşin                                                               p. SECRETAR,                   

                                                                                                     Ceciu Alexandru Razvan  

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din      iunie 2019 

(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). 


