
 

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 marti, 21 

mai 2019, ora 16.00, in sala de sedinte a Primariei Municipiului Alexandria, cu urmatoarea ordine de zi: 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice actualizate, pentru 

obiectivul de investitii “Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala nr. 5”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, a devizului 

general si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea 

localului Scolii Gimnaziale nr. 6”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, a devizului 

general si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitare cresa nr. 4”, 

Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, a devizului 

general si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea 

infrastructurii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 4”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea documentatiei tehnico economice, actualizate la fazele 

D.T.A.C. si P.T. si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Modernizare si 

reabilitare cladire Liceul Tehnologic nr. 1”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati, a devizului 

general si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Modernizare spatii agrement, 

imprejmuire si anvelopare anexa Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare”, Municipiul Alexandria; 

 -Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 129/24.04.2019 privind 

aprobarea listei lucrarilor de proiectare care urmeaza a fi elaborate de S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. 

Alexandria in anul 2019; 

 -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                                                                SECRETAR,                   

                                                                                                           Jr. Iulian Purcaru   

 

 

Alexandria, 

Nr. _________ din      mai 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). 


